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4) Moeten de artikelen 2, 9 en 11 van richtlijn 2000/78 en de artikelen 21 en 47 van het Handvest, in onderlinge
samenhang gelezen, aldus worden uitgelegd dat
in het geval van discriminatie op grond van leeftijd van de rechters van de rechterlijke instantie van een lidstaat die in
laatste instantie uitspraak doet, erin bestaande dat de pensioenleeftijd van deze rechters wordt verlaagd van de huidige
leeftijd van 70 jaar naar 65 jaar, deze rechterlijke instantie bij de behandeling van een zaak in een rechtsprekende
formatie waarin een rechter zetelt die door de gevolgen van deze discriminerende nationale bepalingen wordt getroffen
en niet te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de nieuwe pensioenleeftijd, verplicht is om bij de
beslechting van de prealabele kwestie van de rechtsprekende formatie de nationale bepalingen die in strijd zijn met
richtlijn 2000/78 en artikel 21 van het Handvest buiten toepassing te laten en de behandeling van de zaak voort te
zetten onder deelneming van deze rechter indien dit de enige doeltreffende manier is om de effectieve rechterlijke
bescherming van de rechten die deze rechter aan het Unierecht ontleent, te waarborgen?
5) Moeten artikel 19, lid 1, tweede volzin, VEU, artikel 4, lid 3, derde volzin, VEU, artikel 2 VEU, artikel 267 VWEU en
artikel 47 van het Handvest, in onderlinge samenhang gelezen, aldus worden uitgelegd dat
de rechtstaat als een dermate fundamentele waarde van de Europese Unie moet worden beschouwd dat in geval van
twijfel omtrent de verenigbaarheid met deze waarde en met het daaruit voortvloeiende beginsel van effectieve
rechterlijke bescherming — in de context van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en van de rechters in
dienst — van nationale bepalingen waarbij de pensioenleeftijd van de rechters wordt verlaagd zoals beschreven in de
vragen 1 en 2, de nationale rechterlijke instantie het recht moet hebben om de toepassing van de nationale bepalingen
die in strijd zijn met het beginsel van onafzetbaarheid van de rechters ambtshalve te schorsen met betrekking tot alle
rechters die binnen de werkingssfeer van deze bepalingen vallen?
(1)
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Prejudiciële vraag
Is er sprake van een „ongeval” waarvoor de vervoerder aansprakelijk is in de zin van artikel 17, lid 1, van het Verdrag tot het
brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, gesloten te Montreal op 28 mei 1999, door
de Europese Gemeenschap op 9 december 1999 ondertekend op de grondslag van artikel 300, lid 2, EG en vervolgens
namens de Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 2001/539/EG (1) van de Raad van 5 april 2001 (Verdrag van Montreal;
hierna ook: „VvM”), indien een beker met hete koffie die aan boord van een vliegtuig tijdens de vlucht is neergezet op het
uitklaptafeltje dat aan de stoel daarvoor is bevestigd, om onbekende redenen begint te glijden en omvalt, waardoor een
passagier brandwonden oploopt?
(1)

Besluit 2001/539/EG van de Raad van 5 april 2001 inzake de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag tot het
brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Montreal) (PB 2001, L 194, blz. 38).

