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5. Viies väide, et otsus rikub ELTL artikli 107 lõiget 1, sest otsuses esitatud alternatiivsed põhjendused tõenda eelise
andmist.

— Otsuse alternatiivne järeldus, et 2003. aasta eelotsus andis LuxOpCo-le majandusliku eelise seetõttu, et see tugines
kolmele meetodivalikule, lähtub LuxOpCo ja LuxSCS funktsioonide vääriti hindamisest ning on alusetu.

6. Kuues väide, et otsus rikub ELTL artikli 107 lõiget 1, sest selles on 2003. aasta eelotsus valesti kvalifitseeritud ad hoc
üksikmeetmeks ja sellest tulenevalt valesti lähtutud valikulisuse eeldusest.

— Lähtudes 2003. aasta eelotsuse valesti kvalifitseerimisest ad hoc üksikmeetmeks, on valikulisuse esinemist järeldades
kohaldatud otsuses vääralt valikulisuse eeldust, et järeldada, et 2003. aasta eelotsus on valikuline.

7. Seitsmes väide, et otsus rikub ELTL artikli 107 lõiget 1 ja õiguskindluse põhimõtet, sest valikulisuse analüüs otsuses
põhineb valel võrdlusraamistikul.

— Alternatiivsetes valikulisust puudutavates järeldustes on otsuses jäetud ebaõigesti ja kohaldatavat kohtupraktikat
rikkudes võrdlusraamistikust välja Luksemburgi üldine halduspraktika seoses siirdehindadega.

8. Kaheksas väide, et otsus rikub õiguskindluse, tagasiulatuva jõu puudumise ja diskrimineerimiskeelu põhimõtteid ning
olulist menetlusnormi, sest selles on hinnatud 2003. aasta eelotsuse kehtivust hilisemate OECD siirdehindade alaste
suuniste alusel.

— Otsuses on tagasiulatuvalt ja diskrimineerivalt kohaldatud ning kohustatud hagejaid ja Luksemburgi järgima
2017. aasta OECD siirdehindade alaseid suuniseid, mis esmakordselt avaldati pärast seda, kui komisjon oli algatanud
ELTL artikli 108 lõikes 2 ette nähtud menetluse, ning kaua aega pärast 2003. aasta eelotsuse tegemist.
9. Üheksas väide, et otsus rikub määruse 2015/1589 (2) artiklit 17, sest otsus kohustab abi tagasi nõudma, kuigi
aegumistähtaeg on möödunud.

— Otsusega kohustuslikuks tehtud tagasinõudmine on ebaseaduslik, sest määruse 2015/1589 artiklis 17 ette nähtud
kümneaastane aegumistähtaeg on möödunud.

(1)
(2)

Komisjoni 4. oktoobri 2017. aasta otsus (EL) 2018/859 riigiabi SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) kohta, mida Luksemburg andis
ettevõtjale Amazon (teatavaks tehtud numbri C(2017) 6740 all) (ELT 2018, L 153, lk 1).
Nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise
lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT 2015, L 248, lk 9).
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