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Maandag 9 november 2020 

Hoorzitting in zaak C-194/19 Etat belge (BE) 

(asiel – verantwoordelijke lidstaat) 
  
De Palestijnse H. A. vraagt asiel in België. Hij is echter de EU 
binnengekomen via Spanje. België vraagt op grond van de 
Dublinregels aan Spanje om de betrokkene over te nemen en zijn 
dossier te behandelen. Spanje stemt toe. H. A. verzet zich echter 
tegen de overname door Spanje, en voert daarbij aan dat zijn broer 
ondertussen ook asiel heeft aangevraagd in België. De Raad van 
State vraagt het Hof van Justitie of hij rekening mag houden met dit 
feit, dat dateert van na de overnamebeslissing.  

 
  
Dinsdag 10 november 2020 

Arrest in zaak C-644/18 Commissie/Italië (IT) 

(milieu - luchtkwaliteit) 
  
Volgens de Commissie voldoet Italië niet aan de EU-normen inzake 
luchtkwaliteit (richtlijn 2008/50/EG van 21 mei 2008 betreffende de 
luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa). In bepaalde zones 
zouden grenswaarden ononderbroken gedurende meer dan tien jaar 
niet zijn nageleefd. De door de EU-regelgeving voorgeschreven 
luchtkwaliteitsplannen die Italië heeft opgesteld voldoen volgens de 
EU-Commissie evenmin.  

 
  
Woensdag 11 november 2020 

Arrest in zaak C-61/19 Orange Romania (RO) 

(privacy) 
  
Een Roemeense rechter stelt het Hof vragen over de verplichtingen 
van een aanbieder van telecommunicatiediensten bij het maken van 
een kopie van een identiteitskaart van een klant en het bewaren 
ervan. 
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Woensdag 11 november 2020 

Arrest in zaak C-287/19 DenizBank (AT) 

(betaalkaart - consumenten) 
  
Met de near-field communication (NFC) technologie waarover 
bepaalde betaalkaarten beschikken, kunnen kleine bedragen 
anoniem worden betaald, zonder sterke authenticatie. 
Bankinstellingen die betaalkaarten met NFC-functie uitgeven, willen 
het sluiten van modelovereenkomsten bevorderen en aldus het 
beheer van deze betaalkaarten vergemakkelijken, maar de 
voorwaarden die zij opleggen voor het gebruik ervan kunnen de 
rechten van de consument aantasten. De spanning tussen deze twee 
doelstellingen ligt ten grondslag aan de vragen van een Oostenrijkse 
rechter. 

 
  
Donderdag 12 november 2020 

Conclusie in gevoegde zaken C-354/20 PPU Openbaar 
Ministerie - C-412/20 PPU Openbaar Ministerie (NL) 

(Europees aanhoudingsbevel - onafhankelijkheid Poolse rechters) 
  
De Rechtbank Amsterdam legt het Hof vragen voor over de 
uitvoering van een Pools aanhoudingsbevel met betrekking 
tot  personen die zich in Nederland bevindt. Moet de Nederlandse 
rechter dat aanhoudingsbevel uitvoeren wanneer ‘de rechterlijke 
instanties van de uitvaardigende lidstaat (Polen) niet meer 
onafhankelijk zouden zijn wegens structurele en fundamentele 
gebreken? Het Hof van Justitie behandelt deze vragen in Grote Kamer 
en volgens de spoedprocedure.  

 
  
Donderdag 12 november 2020 

Conclusie in zaak C-248/19 Commissie/België (BE) 

(fiscaliteit - huurinkomsten) 
  
In België worden huurinkomsten uit onroerende goederen 
verschillend berekend en belast naar gelang deze worden verkregen 
in België dan wel in andere EU-landen. België is hiervoor al 
veroordeeld door het Hof van Justitie op 12 april 2018. In deze 
tweede inbreukprocedure vordert de Europese Commissie thans een 
boete (minstens 2 miljoen euro) en een dwangsom (22000 euro per 
dag).  
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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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