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Dinsdag 27 oktober 2020 

Hoorzitting in zaak C-896/19 Repubblika (MT) 

(rechtsstaat – benoeming rechters) 
  
Het Maltese Grondwettelijk Hof legt het Hof vragen voor over de 
onafhankelijkheid van de Maltese rechterlijke macht, in het licht van 
met name de rol van de Maltese Minister-president in de 
benoemingsprocedure van rechters.  

 
  
Dinsdag 27 oktober 2020 

Conclusie in zaak C-453/19 P Deutsche Lufthansa (DE) 

(luchthaven Frankfurt-Hahn - staatssteun) 
  
Lufthansa komt op tegen de goedkeuring door de Europese 
Commissie (in 2016) van Duitse staatssteun voor de financiering van 
de luchthaven Frankfurt-Hahn en de financiële betrekkingen tussen 
de luchthaven en Ryanair. Het Gerecht van de EU wees de vordering 
eerder af. 

 
  
Woensdag 28 oktober 2020 

Arrest in zaak C-321/19 Bundesrepublik Deutschland 
(DE) 

(toltarieven vrachtwagens) 
  
Een Duitse rechter legt het Hof vragen voor over de toltarieven voor 
zware vrachtvoertuigen op Duitse autosnelwegen. Een EU-richtlijn 
(1999/62/EG, zoals gewijzigd bij richtlijn 2006/38/EG) bepaalt dat 
toltarieven voor vrachtwagens uitsluitend gebaseerd mogen zijn op 
het beginsel van het terugverdienen van de infrastructuurkosten. In 
Duitsland worden echter ook kosten in verband met de 
verkeerspolitie in rekening gebracht.  
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Woensdag 28 oktober 2020 

Hoorzitting in zaken C-177/19, C-178/19 en C-179/19 
Duitsland, Hongarije en Commissie/Ville de Paris, Stad 
Brussel en Ayuntamiento de Madrid (FR, BE en ES) 

(milieu) 
  
In 2018 verklaarde het Gerecht van de EU verordening nr. 2016/646 
van de Commissie van 20 april 2016 nietig, wat de emissies van 
lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft. Dit gebeurde 
op vordering van de steden Parijs, Brussel en Madrid. Volgens de 
steden had de Commissie de regels voor nieuwe voertuigen in 
verband met de bepaling van de uitstoot onvoldoende strikt 
opgesteld waardoor de milieudoeleinden niet konden worden 
gehaald. Duitsland, Hongarije en de Commissie hebben hogere 
voorziening ingesteld tegen het arrest van het Gerecht. 

 
  
Woensdag 28 oktober 2020 

Hoorzitting in zaak T-834/17 UPS (NL) 

(overname - schadevergoeding) 
  
UPS eist een schadeloosstelling van 1,742 miljard euro van de 
Europese Commissie. Op 30 januari 2013 verbood de Europese 
Commissie namelijk de overname door UPS van het Nederlandse 
TNT Express N.V. Op 7 maart 2017 vernietigde het Gerecht van de 
EU echter dat Commissiebesluit. Ondertussen, in 2016 was TNT 
Express evenwel overgenomen door het Amerikaanse FedEx. UPS 
stelt dus schade te hebben geleden door de onrechtmatige 
beslissing van de Commissie (aansprakelijkheid op grond van art. 
340 VWEU). 

 
  
Donderdag 29 oktober 2020 

Arrest in zaak C-243/19 Veselības ministrija (LV) 

(vrijheid van godsdienst – medische behandeling) 
  
A woont in Letland, is lid van Jehovah’s Getuigen en verzet zich om 
die reden tegen bloedtransfusies, zelfs indien de betrokken operatie 
een levensreddende en essentiële medische behandeling vormt. A’s 
zoon B is geboren met een cardiovasculaire aandoening, waarvan de 
behandeling een operatieve ingreep vereiste die in Letland kon 
worden uitgevoerd, maar alleen met een bloedtransfusie. A liet de 
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operatie daarom in Polen uitvoeren (zonder bloedtransfusie). De 
Letse autoriteiten gaven daarvoor echter geen toestemming, omdat 
de operatie, op louter medische gronden, ook in Letland kon worden 
uitgevoerd. De vraag is dus of A recht heeft op terugbetaling door 
de Letse nationale gezondheidsdienst van (een deel van) de kosten 
van de in Polen uitgevoerde operatie. A is van mening dat hij indirect 
is gediscrimineerd op grond van godsdienst, omdat de meeste 
mensen en hun kinderen gebruik kunnen maken van de 
noodzakelijke gezondheidsdiensten zonder hun godsdienstige of 
morele overtuigingen geweld aan te doen. 

 
  

In de week van 2 november zijn er geen zittingen/uitspraken 
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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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