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Dinsdag 20 oktober 2020 

Conclusie in zaak C-673/19 M e.a. (NL) 

(asielrecht) 

 
M heeft in Nederland asiel aangevraagd, maar dat is afgewezen 
vanwege het feit dat hij de vluchtelingenstatus al in Bulgarije had 
verkregen. Hij kreeg het bevel Nederland te verlaten en naar 
Bulgarije te vertrekken. Wegens de weigering daar gevolg aan te 
geven is hij in bewaring gesteld. De vraag is of dat mocht nu tegen 
hem geen formeel terugkeerbesluit is genomen.  

 
 

Dinsdag 20 oktober 2020 

Hoorzitting in zaak T-555/19 Foundation for the 
Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named 
Halloumi/EUIPO (CY) 

(merkrecht) 

 
De organisatie die instaat voor de bescherming van de Cypriotische 
Halloumikaas komt op tegen het gebruik van de benaming 
‘Grilloumi’ door het Zweedse bedrijf Fontana Foods.  

 

 

Woensdag 21 oktober 2020 

Arrest in zaak C-396/19P ECB / Estate of Espírito Santo 
Financial Group 

(ECB - transparantie) 
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De vergaderingen van de Raad van bestuur zijn vertrouwelijk om de 
onafhankelijkheid en doeltreffendheid van de ECB te beschermen. 
Deze verdragsregel is volgens de ECB ook van toepassing op delen 
van de verslagen waarin de besluiten van de Raad van Bestuur 
worden vastgelegd. Een bijzondere motivering om verzoeken tot 
inzage af te wijzen, hoeft volgens haar dan ook niet. Het Gerecht 
van de EU verklaarde echter een besluit tot weigering van inzage 
nietig. De ECB is daartegen in beroep gegaan bij het Hof van Justitie. 

 

 

Donderdag 22 oktober 2020 

Arrest in zaak C-361/19 Ferrari (DE)  

(merkrecht) 

 
Ferrari verkocht van 1984 tot 1991 een sportwagenmodel onder de 
benaming „Testarossa” en tot 1996 de opvolgers daarvan, 512 TR 
en F512 M. In 2014 produceerde zij een eenmalig stuk met als 
modelbenaming „Ferrari F12 TRS”. De merkbescherming van 
‘Testarossa’ staat in Duitsland thans ter discussie. Een lagere rechter 
besliste dat het merk vervallen is wegens niet-gebruik. Een hogere 
rechter stelt daarover vragen aan het Hof van Justitie. 
Tweedehandsonderdelen worden bv. nog wel verkocht. Geldt dat 
eventueel ook als ‘gebruik van het merk’? 

 
 
 
 

 

 

CVRIA  

/   

 

 
     

 

   
 

 

 
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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