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EUROOPA LIIDU KOHTU LAHENDITE LÜHIÜLEVAADE1 24.01.2022 - 28.01.2022 
 
 
25. jaanuar 2022 
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-181/20 
VYSOČINA WIND 
 
Euroopa Kohus tunnistas direktiivi 2012/19 elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete 
kohta kehtetuks osas, milles see direktiiv paneb päikesepaneelide tootjatele kohustuse rahastada 
päikesepaneelidest pärinevate jäätmete käitlemise kulusid juhul, kui need lasti turule enne nimetatud 
direktiivi jõustumist. Euroopa Kohus leidis ka, et kõnealuse direktiiviga on vastuolus riigisisesed 
õigusnormid, mis panevad nende kulude rahastamise kohustuse pärast direktiivi jõustumise kuupäeva 
turule lastud päikesepaneelide kasutajatele. 
 
Pressiteade 
Otsus 
 
25. jaanuar 2022 
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-638/19 P 
Komisjon vs. European Food jt 
 
Euroopa Kohus leidis, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta leidis, et komisjon ei olnud pädev 
kontrollima riigiabi käsitlevate õigusnormide seisukohast kahjuhüvitist, mille Rumeenia maksis Rootsi 
investoritele vahekohtuotsuse täitmiseks. Kuigi selles vahekohtuotsuses nõustuti nende investorite 
argumentidega, mille kohaselt see liikmesriik tunnistas maksustiimulite kava õigusvastaselt kehtetuks 
enne liiduga ühinemist, anti komisjoni käsitletud abi siiski pärast seda ühinemist.  
 
Pressiteade 
Otsus 
 
26. jaanuar 2022 
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas T-286/09 RENV 
Intel Corporation vs. komisjon 
 
Euroopa Liidu Üldkohus tühistas osaliselt komisjoni otsuse, millega määrati Intelile trahv summas 1,06 
miljardit eurot. Üldkohus leidis, et komisjoni analüüs on puudulik ega võimalda õiguslikult piisavalt 
tõendada, et vaidlusalused allahindlused olid või võisid olla suutelised avaldama konkurentsivastast 
mõju. 
 
Pressiteade 
Otsus 
 
27. jaanuar 2022 
Kohtujuristi ettepanek kohtuasjas C-817/19 
Ligue des droits humains 
 
Kohtujurist Pitruzzella hinnangul on broneeringuinfo edastamine ning üldine ja vahet tegemata 
automatiseeritud töötlemine kooskõlas põhiõigustega eraelu austamisele ja isikuandmete kaitsele. 
Isikustatud kujul broneeringuinfo üldine ja vahet tegemata säilitamine on seevastu õigustatud ainult 

 
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/2022-01/cp220014et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=57572DA2DA06B346AF3633548DA4A679?text=&docid=252642&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1972137
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-01/cp220015et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252641&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1972359
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-01/cp220016et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252762&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=886560
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/et/
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liikmesriikide julgeolekut ähvardava suure, tõelise ja vahetu või ettearvatava ohu korral ning 
tingimusel, et säilitamise kestus on piiratud rangelt vajalikuga. Kohtujuristi hinnangul broneeringuinfo 
direktiivis ette nähtud rubriiki „üldised märkused“ kuuluvate andmete edastamine ei vasta hartast 
tulenevatele selguse ja täpsuse nõuetele. 
 
Pressiteade 
Kohtujuristi ettepanek (prantsuse keeles)  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-01/cp220019et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252841&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=676087

