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Woensdag 19 mei 2021 

Arresten in zaken T-643/20 Ryanair / Commissie (KLM; Covid-19); T-

628/20 Ryanair / Commissie (Spanje; Covid-19) ; T-465/20 Ryanair / 

Commissie (TAP ; Covid-19) 

(staatssteun - luchtvaart) 

Ryanair komt op tegen steunmaatregelen in Nederland, Spanje en 

Portugal voor luchtvaartmaatschappijen wegens de 

gezondheidscrisis. De Commissie heeft deze maatregelen 

goedgekeurd en Ryanair vecht die goedkeuringsbesluiten aan. 

 

Woensdag 19 mei 2021 

Arrest in zaak C-120/19 X (NL) 

De Nederlandse Raad van State legt het Hof vragen voor in een zaak 

over een vergunning voor een LPG-tankstation. Daarbij is bepaald 

dat het LPG-tankstation uitsluitend mag worden bevoorraad met 

LPG-tankwagens met een hittewerende bekleding, terwijl deze 

verplichting niet rechtstreeks aan een of meer exploitanten van LPG-

tankwagens wordt opgelegd. De vraag is met name of dergelijk 

voorschrift strookt met EU-richtlijn 2008/68 betreffende het vervoer 

van gevaarlijke goederen over land. 

 

Donderdag 20 mei 2021 

Arrest in zaak C-913/19 CNP (PL) 

(rechterlijke bevoegdheid - verkeersongeval) 

Deze zaak gaat over de internationale rechterlijke bevoegdheid van 

een Poolse rechter om het geschil te beslechten tussen een 

vennootschap waaraan de gelaedeerde, die in Polen het slachtoffer 

is geworden van een verkeersongeval, zijn rechten had 

overgedragen en de in Denemarken gevestigde 

verzekeringsmaatschappij, die de risico’s van de veroorzaker van 

het ongeval dekt. 
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Deze voor de pers bedoelde selectie van zaken is een initiatief 

van de Nederlandstalige sectie van de Pers- en 

Voorlichtingsdienst en bindt het Hof van Justitie niet.  
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