
1 
 

EUROOPA LIIDU KOHTU LAHENDITE LÜHIÜLEVAADE1 07.11.2022 - 11.11.2022 
 
 
08. november 2022 
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-873/19 
Deutsche Umwelthilfe (mootorsõidukite tüübikinnitus) 
 
Euroopa Kohus otsustas, et tunnustatud keskkonnakaitseühendustel peab olema võimalik kohtus 
vaidlustada selliste sõidukite EÜ tüübikinnitus, mis on varustatud „katkestusseadmetega“, mis võivad 
olla keelatud. Tarkvara, millega on varustatud diiselsõidukid ja mis vähendab saastekontrollisüsteemi 
tõhusust tavapärase temperatuuri juures ja suurema osa aasta vältel, kujutab endast keelatud 
katkestusseadet. 
 
Pressiteade  
Otsus 
 
08. november 2022 
Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-704/20 PPU, C-39/21 PPU 
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (kinnipidamise kontroll omal algatusel) 
 
Euroopa Kohus leidis, et liikmesriigi kohus peab omal algatusel kontrollima, kas riigis ebaseaduslikult 
viibiva välisriigi kodaniku või varjupaigataotleja kinnipidamine on õiguspärane. Liidu õigusest nähtub, 
et rahvusvahelise kaitse taotluse esitanud või liikmesriigis ebaseaduslikult viibiva välisriigi kodaniku 
kinnipidamise või selle jätkamise õiguspärasuse suhtes kehtib hulk tingimusi. 
 
Pressiteade  
Otsus 
 
08. november 2022 
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjades C-885/19 P, C-898/19 P 
Fiat Chrysler Finance Europe vs. komisjon ja Iirimaa vs. komisjon 
 
Euroopa Kohus otsustas, et Üldkohus tegi vea, kui nõustus võrdlusraamistikuga, mille komisjon oli 
valinud Luksemburgis kontserni kuuluvatele äriühingutele reaalturuväärtuse põhimõtte 
kohaldamiseks, jättes arvesse võtmata erieeskirjad, millega seda põhimõtet selles liikmesriigis 
rakendatakse. Euroopa Kohus tühistas seetõttu komisjoni vaidlusaluse otsuse, tõdedes, et tema 
analüüs võrdlussüsteemi ja laiemalt FFT-le antud valikulise eelise olemasolu kohta on väär. 
 
Pressiteade  
Otsus 
 
9. november 2022 
Üldkohtu otsus kohtuasjas T-158/21 
Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe vs. komisjon 
 
Üldkohus ei tühistanud komisjoni teatist, millega viimane keeldus võtmast meetmeid, mida taotleti 
Euroopa kodanikualgatusega „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“. 
Üldkohus märkis, et meetmed, mida Euroopa Liit on juba võtnud, et rõhutada piirkondlike või 

 
1 Lühiülevaates kajastatud lahendite kokkuvõtted põhinevad Euroopa Kohtu kodulehel avaldatud pressiteadetel. 
Vt ka https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/et/  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220176et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268044&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=107070
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220177et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268046&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=106952
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220178et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268045&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=106688
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/et/
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vähemuskeelte olulisust ning edendada kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, on selle 
kodanikualgatuse eesmärkide saavutamiseks piisavad.  
 
Pressiteade  
Otsus 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220179et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=AD33850AA37F7CF55B6A0E2EA77CCD8B?text=&docid=268101&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=106572

