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Euroopa Liidu Teataja

Kostja: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: M. Lumma ja C.
Schulze-Bahr, Rechtsanwalt C. von Donat)
Kohtuasja ese
Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 18. juuni 1992.
aasta direktiivi 92/50/EMÜ (EÜT 1992, L 209, lk 1; ELT eriväl
jaanne 06/01, lk 322), millega kooskõlastatakse riiklike teenus
lepingute sõlmimise kord, artikli 8 koosmõjus selle jaotistega III,
IV, V ja VI rikkumine — Avalik-õigusliku asutuse poolt
formaalse ühenduse õigusega reguleeritud hankemenetluse
korraldamata jätmine jäätmekäitluse teenuste osutamiseks
neljale piirkonnale (Landkreis)
Resolutsioon
1. Jätta hagi rahuldamata.
2. Mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

(1) ELT 2007, C 20, 27.1.2007.

C 180/3

39 tõlgendamine — Siseriiklikud õigusnormid, millega võimal
datakse põllumajanduslikku keskkonnatoetust saada ainult neil
taotlejatel, kes on eelmisel eelarveaastal juba toetust saanud,
ning selliste uute taotlejate väljajätmine, kes võtavad kohustuse
korraldada oma tootmine põllumajanduse keskkonnapoliitikaga
seotud nõuetele vastavaks

Resolutsioon
Nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1257/1999
Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse
kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja
kehtetuks tunnistamise kohta (muudetud nõukogu 22. detsembri
2004. aasta määrusega (EÜ) nr 2223/2004) artikli 24 lõikega 1
ning artikli 37 lõikega 4 ja artikliga 39 ei ole vastuolus see, kui
eelarvevahendite ebapiisavuse korral kitsendab liikmesriik maaelu
arengu toetuse saajate ringi selliselt, et sinna kuuluvad üksnes põllu
majandustootjad, kellele on juba eelmisel eelarveaastal tehtud toetuse
määramise otsus.

(1) ELT C 170, 21.7.2007.

Euroopa Kohtu (teine koda) 4. juuni 2009. aasta otsus
(Riigikohtu (Eesti Vabariik) eelotsusetaotlus) — JK Otsa
Talu
OÜ
versus
Põllumajanduse
Registrite
ja
Informatsiooni Amet (PRIA)

Euroopa Kohtu (esimene koda) 4. juuni 2009. aasta otsus
— Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-241/07) (1)

(Kohtuasi C-250/07) (1)

(EAGGF — Määrus (EÜ) nr 1257/1999 — Ühenduse toetus
maaelu arendamiseks — Keskkonnasõbraliku põllumajandus
tootmise toetamine)
(2009/C 180/04)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 93/38/EMÜ
— Riigihanked veevarustus-, energeetika-, transpordi- ja tele
kommunikatsioonisektoris — Hankelepingu sõlmimine
eelnevat hanketeadet esitamata — Tingimused — Pakkumuse
tagasilükkamise põhjustest teatamine — Tähtaeg)

Kohtumenetluse keel: eesti

(2009/C 180/05)
Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus
Riigikohus

Pooled

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: M. Patakia ja
D. Kukovec)

Kaebuse esitaja: JK Otsa Talu OÜ
Vastustaja: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
(PRIA)

Kostja: Kreeka Vabariik (esindajad: D. Tsagkaraki, dikigoros V.
Christianos)

Kohtuasja ese

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Riigikohus — Nõukogu 17. mai 1999. aasta
määruse (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendusja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks
ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise
kohta (EÜT L 160, lk 80; ELT eriväljaanne 03/25, lk 391)
artiklite 22, 23, artikli 24 lõike 1, artikli 37 lõike 4 ja artikli

Liikmesriigi kohustuse rikkumine — Nõukogu 14. juuni 1993.
aasta direktiivi 93/38/EMÜ, millega kooskõlastatakse veeva
rustus-, energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisek
toris tegutsevate tellijate hankemenetlused (EÜT L 199, lk 84;
ELT eriväljaanne 06/02, lk 194) artikli 4, artikli 20 lõike 2 ja
artikli 41 lõike 4 rikkumine — Hankemenetlus Kreetal asuva

