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EUROOPA LIIDU KOHTU LAHENDITE LÜHIÜLEVAADE1 05.09.2022 - 09.09.2022 
 
 
7. september 2022 
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-391/20 
Boriss Cilevičs jt 
 
Euroopa Kohus järeldas, et liikmesriigi õigusnormid, mis panevad kõrgkoolidele kohustuse viia 
õppekavades õpe läbi üksnes selle liikmesriigi riigikeeles, on liidu õigusega kooskõlas, kui need 
õigusnormid on õigustatud riigi identiteedi kaitsega seotud põhjustel. See tähendab, et need on 
taotletava õiguspärase eesmärgi kaitsmiseks vajalikud ja proportsionaalsed.  
 
Pressiteade  
Otsus 
 
8. september 2022 
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C‑614/20 
Lux Express Estonia AS vs. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
 
Euroopa Kohus otsustas: 
 
1.Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb 
avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
14. detsembri 2016. aasta määrusega (EL) 2016/2338) artikli 2 punkti e tuleb tõlgendada nii, et: 
 
selles sättes kasutatud mõistega „avaliku teenindamise kohustus“ on hõlmatud asjaomase liikmesriigi 
territooriumil avaliku teenusena tee- ja raudteeliikluses liinivedu teostavatele ettevõtjatele riigisisese 
õigusnormiga pandud kohustus vedada teatud reisijatekategooriaid, eeskätt eelkooliealisi lapsi ja 
teatud kategooriatesse kuuluvaid puudega isikuid, tasuta ja ilma riigilt hüvitist saamata. 
 
2. Määruse nr 1370/2007 (muudetud määrusega 2016/2338) artikli 3 lõiget 2 ja artikli 4 lõike 1 punkti 
b alapunkti i tuleb tõlgendada nii, et: 
 
pädevad asutused on kohustatud liikmesriigi territooriumil avaliku teenusena tee- ja raudteeliikluses 
liinivedu teostavatele ettevõtjatele hüvitama positiivse või negatiivse finantsmõju, mis tuleneb 
kuludest ja tuludest, mis kaasnevad sellega, kui need ettevõtjad täidavad neile üldeeskirjaga 
kehtestatud kohustust vedada tasuta teatud reisijatekategooriaid, eeskätt eelkooliealisi lapsi ja teatud 
kategooriatesse kuuluvaid puudega isikuid. 
 
3. Määruse nr 1370/2007 (muudetud määrusega 2016/2338) artikli 3 lõiget 2 ja lisa punkti 2 tuleb 
tõlgendada nii, et: 
 
tariifikohustuste – mis on kehtestatud üldeeskirjadega, mille eesmärk on maksimumtariifide 
kehtestamine teatud reisijatekategooriatele – täitmisest tulenevate kulude ja tulude positiivse või 
negatiivse finantsmõju hüvitamine peab toimuma vastavalt määruse artiklites 4 ja 6 ning lisas 
sätestatud põhimõtetele sellisel viisil, mis väldib ülekompenseerimist. Hüvitis ei või ületada summat, 
mis vastab avaliku teenindamise kohustuse täitmisest tulenevalt avaliku teenuse osutaja kulude ja 
tulude suhtes avalduvale kogu positiivse või negatiivse finantsmõjuga võrdsele finantsmõjule, mille 

 
1 Lühiülevaates kajastatud lahendite kokkuvõtted põhinevad Euroopa Kohtu kodulehel avaldatud pressiteadetel. 
Vt ka https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/et/  
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hindamiseks võrreldakse avaliku teenindamise kohustuse täitmise olukorda selle olukorraga, mis oleks 
olnud juhul, kui seda kohustust ei oleks täidetud. 
 
Otsus 
 
 
 
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265061&pageIndex=0&doclang=ET&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1581256

