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Dinsdag 8 juni 2021 

Hoorzitting in zaken Italië/Raad en Milaan/Raad C-59/18 (IT – NL) 

(keuze vestigingsplaats Europees Geneesmiddelenbureau) 

Italië en de stad Milaan komen op tegen de keuze (in de marge van 

de vergadering van de Raad van 20 november 2017 en bekend 

gemaakt in een persbericht) voor Amsterdam in plaats van Milaan 

als vestigingsplaats van het Europees Geneesmiddelenbureau. Zij 

vragen tevens nietigverklaring van verordening (EU) 2018/1718 tot 

wijziging van verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van 

het Europees Geneesmiddelenbureau (zaak C-106/19). 

 

Dezelfde dag wordt ook een hoorzitting gehouden over de keuze 

voor de vestigingsplaats van de Europese Arbeidsautoriteit 

(Bratislava, besluit in juni 2019). Volgens het Europees Parlement 

komt de bevoegdheid inzake de vestigingsplaats van een 

agentschap toe aan de EU-wetgever, niet aan de vertegenwoordigers 

van de regeringen der lidstaten: zaak C-743/19. 

 
Woensdag 9 juni 2021 

Arrest in zaak T-665/20 Ryanair / Commissie (DE) 

(Covid-19 – steun aan luchtvaartmaatschappij Condor) 

Ryanair komt op tegen de goedkeuring door de Europese Commissie 

van staatssteun in Duitsland aan de luchtvaartmaatschappij Condor. 

 

Donderdag 10 juni 2021 

Arrest in zaak C-94/20 Land Oberösterreich (AT) 

(taalvereiste – sociale prestatie – langdurig ingezetenen) 

Volgens Oostenrijks recht moeten langdurig ingezeten onderdanen 

van derde landen op een specifieke wijze aantonen dat zij 

beschikken over een basiskennis van de (Duitse) taal om recht te 

hebben op bijstand voor huisvestiging. De Oostenrijkse rechter 

vraagt het Hof in dat verband om uitlegging van richtlijn 

2003/109/EG betreffende de status van langdurig ingezeten 

onderdanen van derde landen en het non-discriminatiebeginsel. 
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Donderdag 10 juni 2021 

Arrest in zaak C-65/20 Krone-Verlag (AT) 

(aansprakelijkheid dagblad - gezondheidsadvies) 

Kan een dagblad dat in een dagelijkse column van een 

onafhankelijke krantencolumnist een onjuist gezondheidsadvies 

heeft gepubliceerd, in rechte worden aangesproken omdat het een 

product met gebreken heeft verspreid in de zin van de EU-

productaansprakelijkheidsrichtlijn 85/374/EEG, wanneer een lezer 

van dat dagblad vervolgens stelt dat hij als gevolg daarvan 

lichamelijk letsel heeft opgelopen? In casu ging het om een advies 

van “kruidenpastoor Benedikt”, dat betrekking had op een 

kompresbehandeling tegen pijn met als ingrediënten onder meer 

varkensreuzel en geraspte mierikswortel. 

 

Donderdag 10 juni 2021 

Arrest in zaak C-921/19 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (NL)  

(asiel – nieuwe feiten) 

De kernkwestie in deze zaak betreft de omstandigheden waarin een 

asielzoeker zich kan beroepen op „nieuwe elementen of 

bevindingen” om een nieuw asielverzoek in te dienen. In zijn 

conclusie wijst de advocaat-generaal er op dat dit vraagstuk in 

verschillende lidstaten op uiteenlopende wijze wordt uitgelegd. 

 
Donderdag 10 juni 2021 

Conclusie in gevoegde zaken C-177/19 P Duitsland - Ville de Paris e.a. / 

Commission (ES) - C-178/19 P Hongarije - Ville de Paris e.a. / Commission 

(ES) - C-179/19 P Commissie / Ville de Paris e.a. (ES) (FR, BE, ES) 

De steden Parijs, Brussel en Madrid verzochten het Gerecht van de 

EU in 2016 met succes om nietigverklaring van verordening (EU) nr. 

2016/646 van de Commissie van 20 april 2016 wat de emissies van 

lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft. Volgens de 

steden had de Commissie de regels onvoldoende strikt opgesteld, 

met als gevolg dat de luchtkwaliteitsnormen niet konden worden 

nageleefd. De Europese Commissie, Duitsland en Hongarije zijn in 

beroep gegaan tegen dit arrest van het Gerecht bij het Hof van 

Justitie.  
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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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