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EUROOPA LIIDU KOHTU LAHENDITE LÜHIÜLEVAADE1 21.11.2022 - 25.11.2022 
 
 
22. november 2022 
Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-37/20 ja C-601/20 
Luxembourg Business Registers ja Sovim 
 
Euroopa Kohtu suurkoda otsustas, et hartat arvestades on kehtetu rahapesuvastase direktiivi säte, mis 
näeb ette, et liikmesriigid peavad tagama, et nende territooriumil registreeritud äriühingute või muude 
juriidiliste isikute tegelikke kasusaajaid käsitlev teave on igal juhul üldsusele kättesaadav. 
 
Euroopa Kohus leidis, et üldsuse juurdepääs tegelikke kasusaajaid käsitlevale teabele kujutab endast 
harta artiklitega 7 ja 8 kaitstud põhiõiguste – eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse – rasket riivet. 
Nimelt võimaldab avaldatud teave potentsiaalselt piiramatul arvul isikutel saada teavet tegeliku 
kasusaaja materiaalse ja rahalise olukorra kohta. Peale selle raskendab andmesubjektidele nende 
isikuandmete võimaliku kuritarvitamisega kaasneda võivaid tagajärgi asjaolu, et pärast üldsusele 
kättesaadavaks tegemist võib lisaks nende andmetega vabale tutvumisele neid ka säilitada ja levitada. 
 
Samas märkis Euroopa Kohus, et kõnealuse meetmega soovib liidu seadusandja tõkestada rahapesu ja 
terrorismi rahastamist, luues suurema läbipaistvuse abil keskkonna, mille kasutamine nendeks 
tegevusteks oleks vähem tõenäoline. Euroopa Kohus leidis, et seadusandja taotleb üldist huvi pakkuvat 
eesmärki, mis võib põhjendada harta artiklitega 7 ja 8 tunnustatud põhiõiguste riiveid, isegi kui need 
on rasked, ning et üldsuse juurdepääs tegelikke kasusaajaid käsitlevale teabele on sobiv, et aidata 
saavutada seda eesmärki. Siiski jõudis Euroopa Kohus järeldusele, et selle meetmega kaasnev riive ei 
piirdu tingimata vajalikuga ega ole taotletava eesmärgiga proportsionaalne. 
 
Pressiteade  
Otsus 
 
22. november 2022 
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-69/21 
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (väljasaatmine – meditsiiniline kanep) 
 
Euroopa Kohus leidis, võttes arvesse enda kohtpraktikat ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat, et 
liidu õigusega on vastuolus see, kui liikmesriik teeb kolmanda riigi kodaniku suhtes, kes viibib selle 
liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult ja kellel on raske haigus, tagasisaatmisotsuse või saadab ta 
välja, kui on põhjendatult alust arvata, et tagasisaatmise tulemusel ähvardab teda seetõttu, et sihtriigis 
ei ole sobiv ravi kättesaadav, reaalne oht, et tema haigusest tingitud valu tugevneb kiiresti, oluliselt ja 
pöördumatult. 
 
Pressiteade  
Otsus 
 
23. november 2022 
Üldkohtu otsus liidetud kohtuasjades T-279/20, T-288/20, T-283/20 
CWS Powder Coatings jt vs. komisjon 
 
Üldkohus tühistas komisjoni 2019. aasta delegeeritud määruse osas, mis puudutab titaandioksiidi 
teataval kujul pulbrite ühtlustatud klassifitseerimist ja märgistamist kantserogeenina sissehingamisel. 

 
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/cp220188et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=17D488CF7ECEE3095F208CC4640B3290?text=&docid=268842&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1391442
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220189et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268843&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1392926
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/et/
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Üldkohus märkis, et ühelt poolt tegi komisjon ilmselge hindamisvea selle uurimistöö usaldusväärsuse 
ja heakskiidetuse hindamisel, millele klassifikatsioon tugines, ning teiselt poolt rikkus ta kriteeriumi, 
mille järgi selliselt klassifitseerimine võib puudutada ainult ainet, millel on olemuslik omadus vähki 
tekitada. 
 
Pressiteade  
Otsus 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220190et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268921&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=104983

