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EUROOPA LIIDU KOHTU LAHENDITE LÜHIÜLEVAADE1 19.12.2022 - 23.12.2022 
 
 
21. detsember 2022 
Üldkohtu otsused kohtuasjades T-260/21, T-306/21 
E. Breuninger vs. komisjon ja Falke vs. komisjon 
 
Üldkohus jättis rahuldamata ettevõtjate Breuninger ja Falke esitatud hagid komisjoni otsuse peale, 
millega kiideti heaks Saksamaa abi ettevõtjatele, kes COVID-19 pandeemia kontekstis kaotasid oma 
käibest vähemalt 30%. Üldkohus leidis, et komisjoni otsus ei riku ei proportsionaalsuse põhimõtet ega 
võrdse kohtlemise põhimõtet. 
 
Pressiteade  
Otsus (T-260/21) ja otsus (T-306/21) 
 
21. detsember 2022 
Üldkohtu otsus kohtuasjas T-525/21 
E. Breuninger vs. komisjon  
 
Üldkohus jättis vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata jaemüügi ettevõtja Breuningeri hagi komisjoni 
otsuse peale, millega kiideti heaks Saksamaa abi, mille eesmärk oli hüvitada kahju, mis COVID-19 kriisi 
ajal tekkis liikumispiirangutest. Üldkohus leidis, et Breuninger leidis ekslikult, et ta oli teatatud 
abikavast välja jäetud, mistõttu puudus sellel ettevõtjal huvi komisjoni otsuse tühistamise vastu. 
 
Pressiteade  
Otsus 
 
22. detsember 2022 
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-83/21 
Airbnb Ireland ja Airbnb Payments UK 
 
Euroopa Kohus tegi otsuse seoses kinnisvara lühiajalise üürileandmisega. Euroopa Kohus leidis, et liidu 
õigusega ei ole vastuolus riigi maksukorralduses ette nähtud kohustus koguda kokku andmed ja pidada 
kinni maks. Samas on maksuesindaja määramise kohustus teenuste osutamise vabaduse 
ebaproportsionaalne piirang. 
 
Pressiteade  
Otsus 
 
22. detsember 2022 
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-237/21 
Generalstaatsanwaltschaft München (Bosniale ja Hertsegoviinale väljaandmise taotlus) 
 
Euroopa Kohus leidis, et liidu kodaniku väljaandmine kolmandale riigile, et ta saaks seal kanda 
karistuse, võib olla põhjendatud karistamata jäämise ohu välistamiseks. See on nii muu hulgas juhul, 
kui taotluse saanud liikmesriik on rahvusvahelise õiguse kohaselt kohustatud asjaomase isiku välja 
andma ja väljaandmistaotluse esitanud kolmas riik ei nõustu sellega, et karistus viiakse täide taotluse 
saanud liikmesriigis. 
 

 
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/2022-12/cp220208et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268743&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62794
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268744&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=62833
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220209et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268745&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=65461
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220212et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=58E98042D96FB522823CE2DCDF257372?text=&docid=268786&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=19185
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/et/
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Samas tuletas kohus meelde, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaselt on väljaandmine välistatud, 
kui on suur oht, et asjaomane isik võidakse selles kolmandas riigis surma mõista, teda võidakse piinata 
või kohelda või karistada muul ebainimlikul või alandaval moel. 
 
Pressiteade  
Otsus 
 
22. detsember 2022 
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-530/20 
EUROAPTIEKA 
 
Euroopa Kohus leidis, et Läti õigusaktid, mis keelavad ravimite hinnal, sooduspakkumistel või muude 
ravimite ja toodetega kombineeritud müügil põhineva reklaami, on kooskõlas liidu õigusega. Niisugune 
reklaami sisu soodustab ravimite ebamõistlikku kasutamist ja liikmesriigid peavad selle keelama. 
 
Pressiteade  
Otsus 
 
 
 
 
 
 
 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220214et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268789&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=19315
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-12/cp220216et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268784&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=20515

