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EUROOPA LIIDU KOHTU LAHENDITE LÜHIÜLEVAADE1 21.02.2022 - 25.02.2022 
 
 
22. veebruar 2022 
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-160/20 
Stichting Rookpreventie Jeugd jt 
 
Filtriga sigaretid: ISO koostatud meetod eralduva tõrva, nikotiini ja süsinikmonooksiidi koguste 
mõõtmiseks, millele viitab liidu õigus, on kehtiv ja sellele saab tugineda sigaretitootjate vastu. Euroopa 
Liidu Kohus aga kuna seda meetodit ei ole Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, ei saa sellele üldiselt 
tugineda selliste eraõiguslike isikute vastu nagu tarbijakaitseorganisatsioonid. 
 
Pressiteade 
Otsus 
 
22. veebruar 2022 
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-483/20 
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 
 
Euroopa Liidu Kohus leidis, et liikmesriik võib kasutada võimalust jätta rahvusvahelise kaitse taotlus 
vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata põhjusel, et taotlejale on juba antud pagulasseisund teises 
liikmesriigis. Samas tuleb tagada perekonna ühtsuse säilitamine juhul, kui see taotleja on esimeses 
liikmesriigis täiendava kaitse saanud saatjata alaealise lapse isa. 
 
Pressiteade 
Otsus 
 
22. veebruar 2022 
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-430/21 
RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle) 
 
Euroopa Liidu Kohus leidis, et EL õigusega on vastuolus liikmesriigi õigusnorm, mille kohaselt ei ole 
selle riigi kohtutel õigust kontrollida selliste riigisiseste õigusnormide kooskõla liidu õigusega, mis on 
selle liikmesriigi konstitutsioonikohtu otsusega tunnistatud selle riigi põhiseadusega kooskõlas olevaks. 
Sellise normi kohaldamine kahjustaks EL õiguse esimuse põhimõtet ja eelotsusemehhanismi tõhusust. 
 
Pressiteade 
Otsus 
 
22. veebruar 2022 
Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-562/21 PPU, C-563/21 PPU 
Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission) 
 
Euroopa Liidu Kohus täpsustas kriteeriume, mis võimaldavad vahistamismäärust täitval õigusasutusel 
hinnata ohtu, et tagaotsitava põhiõigust õiglasele kohtulikule arutamisele võidakse rikkuda. 
 
Pressiteade 
Otsus (inglise keeles) 
 

 
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/2022-02/cp220029et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254381&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1103880
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-02/cp220030et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254383&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1103668
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-02/cp220031et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254384&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1103553
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-02/cp220032et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254385&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1103286
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/et/


2 
 

22. veebruar 2022 
Kohtujuristi ettepanek liidetud kohtuasjades C-14/21, C-15/21 
Sea Watch 
 
Kohtujurist Athanasios Rantose sõnul võib sadamariik kontrollida, kas regulaarselt mereotsingu ja -
päästega tegelevad eralaevad järgivad rahvusvahelisi standardeid. EL õiguse kohaselt võib sadamariik 
võtta kinnipidamismeetmeid, kui tuvastatud rikkumised ohustavad selgelt meresõiduohutust, tervist 
või keskkonda. 
 
Pressiteade 
Kohtujuristi ettepanek 
 
23. veebruar 2022 
Euroopa Liidu Üldkohty otsus kohtuasjades T-834/17, T-540/18 
T-834/17: United Parcel Service vs. komisjon ning T-540/18: ASL Aviation Holdings ja ASL Airlines 
(Ireland) vs. komisjon 
 
Euroopa Liidu Üldkohus jättis rahuldamata kaks kahju hüvitamise hagi, mille esitasid UPS ja ASL 
Aviation Holdings. Mõlemad äriühingud palusid hüvitada majandusliku kahju, mis väidetavalt tekkis 
seetõttu, et komisjoni otsus, millega tunnistati teatatud koondumine siseturuga kokkusobimatuks, oli 
õigusvastane. 
 
Pressiteade 
Otsused: T-834/17 (inglise keeles) ja T-540/18 (inglise keeles) 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-02/cp220033et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254401&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1102771
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-02/cp220034et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254481&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1102308
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254482&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1102609

