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Auditi suhtes kohaldatavaid liidu õiguse põhimõtteid puudutavate väidetega seoses on Üldkohtu hinnang ebapiisav või
puudub täiesti, ta püüdis alusetult seostada seda asja tõlgendamisega/lepingulise rikkumisega, selle asemel et võtta arvesse
liidu õiguse põhimõtete rikkumist.

Vaidlustatud määruses ei ole nõuetekohaselt arvesse võetud ega kohaldatud liidu õiguse üldpõhimõtteid seoses alusetu
rikastumisega ja kahju hüvitamise nõudega, mis on esitatud komisjoni vastu.

Saksamaa Liitvabariigi 19. juulil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 10. mai
2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-47/15: Saksamaa Liitvabariik versus Euroopa Komisjon
(Kohtuasi C-405/16 P)
(2016/C 326/30)
Kohtumenetluse keel: saksa
Pooled
Apellant: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: T. Henze ja R. Kanitz, keda abistas advokaat T. Lübbig)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded
Saksamaa Liitvabariik palub Euroopa Kohtul:

— täielikult tühistada Üldkohtu (kolmas koda) 10. mai 2016. aasta otsus kohtuasjas T-47/15;

— mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid
Apellatsioonkaebus põhineb kolmel väitel:

Esimene väide

Vaidlustatud otsuses ei jälgi Üldkohus ELTL artikli 107 lõikes 1 toodud riigiabi mõiste piire, kui ta tõlgendab „riigi
ressursside” mõistet või eraõiguslike ettevõtjate rahaliste vahendite üle riigi „kontrolli” mõistet. Vaidlustatud otsuses
lähtutakse ebaõigesti sellest, et Saksamaa Liitvabariigi ametivõimud teostavad Saksa taastuvenergiaseaduse sätete alusel
„kontrolli” ja seega halduspädevust nende ülekandevõrguhaldajate ja energiatarnijate rahaliste vahendite üle, kes kuuluvad
taastuvenergia arendamise süsteemi Saksamaal. Tegelikult oleks Üldkohus pidanud tunnistama, et taastuvenergiaseadusega
kujundatakse pelgalt tsiviilõiguslikke lepingulisi suhteid Saksa energiaturu üksikute ettevõtjate vahel, mitte ei kehtestata riigi
kontrolli nende ettevõtjate rahaliste vahendite üle.

Teine väide

Apellant väidab, et Üldkohus leidis ekslikult, et Saksa taastuvenergiaseadusega luuakse elektrienergia suurtarbijatele kui
lõpptarbijatele riigiabi seisukohalt oluline eelis. Sellega jätab Üldkohus tähelepanuta kohtupraktika struktuuriliselt
ebasoodsa olukorra hüvitamiseks ning riigiabiõiguse valikulisuse kriteeriumi kohta.
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Kolmas väide
Lõpuks leiab apellant, et kohtuotsus on põhjendamata nii ülekandevõrguhaldajate olukorra kui ka energiatarnijate olukorra
osas.

Euroopa Kohtu kolmanda koja presidendi 9. juuni 2016. aasta määrus (Østre Landsreti
eelotsusetaotlus – Taani) – Delta Air Lines Inc. versus Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten
Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas
Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne
Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm
Jensen
(Kohtuasi C-305/15) (1)
(2016/C 326/31)
Kohtumenetluse keel: taani
Euroopa Kohtu kolmanda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.
(1)

ELT C 294, 7.9.2015.

Euroopa Kohtu neljanda koja presidendi 30. mai 2016. aasta määrus (Centrale Raad van Beroepi
eelotsusetaotlus – Madalmaad) – J. Klinkenberg versus Minister van Infrastructuur en Milieu
(Kohtuasi C-343/15) (1)
(2016/C 326/32)
Kohtumenetluse keel: hollandi
Euroopa Kohtu neljanda koja president tegi määruse kohtasja registrist kustutamiseks.
(1)

ELT C 311, 21.9.2015.

Euroopa Kohtu seitsmenda koja presidendi 1. juuni 2016. aasta määrus – The National Iranian Gas
Company versus Euroopa Liidu Nõukogu
(Kohtuasi C-359/15 P) (1)
(2016/C 326/33)
Kohtumenetluse keel: prantsuse
Euroopa Kohtu seitsmenda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.
(1)

ELT C 294, 7.9.2015.

Euroopa Kohtu kolmanda koja presidendi 21. juuni 2016. aasta määrus (eelotsusetaotlus, mille on
esitanud Oberster Gerichtshof – Austria) – R versus S, T
(Kohtuasi C-492/15) (1)
(2016/C 326/34)
Kohtumenetluse keel: saksa
Kolmanda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.
(1)

ELT C 398, 30.11.2015.

