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Woensdag 8 juni 2022
Arrest in zaken T-26/21 T-27/21 T-28/21 Apple / EUIPO - Swatch
(THINK DIFFERENT) (EN)
(merkrecht)

Apple had sinds 1997 bescherming voor het woordmerk “think
different”. Op verzoek van Swatch heeft het EU-merkbureau dat

Follow @EUCourtPress
De zittingen beginnen om 9u30 tenzij
anders vermeld.

woordmerk echter vervallen verklaard in 2018, omdat het niet meer
werd gebruikt door Apple gedurende 5 jaar. Apple vecht die
vervallenverklaring aan bij het Gerecht van de EU.

Raadpleeg de agenda op onze website
voor de overige zaken.

Donderdag 9 juni 2022
Arrest in zaak C-673/20 Préfet du Gers (FR)
(Brexit – Europees burgerschap)

Het Jaaroverzicht van het Hof (een blik
op de werkzaamheden van het Hof met

Kunnen Britse onderdanen die de voordelen van het burgerschap van

daarin de belangrijkste arresten, kunt u

de Unie genoten, die voordelen na de terugtrekking van het

hier vinden CVRIA

Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie behouden? Deze vraag
staat centraal in de vier vragen die de Tribunal judiciaire d’Auch
(Frankrijk) heeft gesteld in het kader van een geschil over de vraag
of EP, een Brits onderdaan, het actief en passief kiesrecht bij
gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk heeft behouden.
Donderdag 9 juni 2022
Conclusie in zaak C-69/21 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (NL)
(asiel - ziekte)

X heeft asiel aangevraagd in Nederland, maar dat is afgewezen. Hij
lijdt echter aan een zeldzame vorm van bloedkanker. Hij wordt in
Nederland reeds gedurende geruime tijd in het kader van
pijnbestrijding behandeld met medicinale cannabis. In het land van
herkomst van X is medicinale cannabis niet beschikbaar. De
rechtbank Den Haag wenst van het Hof te vernemen of een en ander
een uitzettingsbeletsel vormt.

Donderdag 9 juni 2022

Conclusie in zaak C-530/20 EUROAPTIEKA (LV)
(medicijnen - reclame)

aEen Letse rechter vraagt of een lidstaat kan verbieden dat
informatie wordt verspreid die de aankoop van geneesmiddelen
bevordert, niet alleen wanneer deze informatie betrekking heeft op
een specifiek geneesmiddel, maar ook wanneer die betrekking heeft
op receptvrije geneesmiddelen in het algemeen.
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