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Dinsdag 21 december 2021 

Arrest in gevoegde zaken C-146/20  Azurair e.a. - C-188/20  Azurair 

e.a.- C-196/20  Azurair e.a.- C-270/20 Azurair e.a. - C-

263/20  Airhelp - C-395/20  Corendon Airlines (DE) 
 

(rechten luchtpassagiers)  

Een Duitse rechter legt het Hof vragen voor over de rechten van 

luchtpassagiers (verordening 261/2004). De vragen gaan over de 

rechten van de passagier in verband met onder meer een 

touroperator die niet verbonden is aan de luchtvaartmaatschappij, 

de mogelijkheid van compensatie in geval van vervroeging van de 

vertrektijd van een vlucht en, tot slot, de draagwijdte van de 

verplichting die op elke luchtvaartmaatschappij rust om de 

passagiers te informeren over hun rechten. 

 
Dinsdag 21 december 2021 

Arrest in gevoegde zaken C-357/19  Euro Box Promotion e.a. (RO)  - 

C-379/19  Serviciul Teritorial Oradea (RO) - C-547/19  Asociaţia 

“Forumul Judecătorilor din România” (RO) - C-811/19  FQ e.a. (RO) 

- C-840/19  NC (RO) 

(rule of law –  onafhankelijkheid rechters)  

In 2019 hebben verschillende rechters in Roemenië het Hof vragen 

gesteld over de rechterlijke onafhankelijkheid, de rechtsstaat en de 

bestrijding van corruptie. De eerst groep zaken had betrekking op 

diverse wijzingen aan de nationale wetten betreffende de 

rechterlijke macht, die voornamelijk waren vastgesteld bij 

noodverordeningen. De zaken die thans aan de orde zijn, gaan over 

de vraag of arresten van het Roemeense grondwettelijk hof in strijd 

zijn met de beginselen van de rechterlijke onafhankelijkheid en de 

rechtsstaat, en de bescherming van de financiële belangen van de 

Unie aantasten. Dit past in een nationale institutionele context 

waarin de niet-eerbiediging van de beslissingen van de Curte 

Constituțională een tuchtrechtelijk vergrijp vormt.  
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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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