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Euroopa Kohtu (kuues koda) 11. juuli 2008. aasta määrus
(Panevėžio apygardos teismas'e eelotsusetaotlus — Leedu
Vabariik) — Kriminaalmenetlus, milles süüdistatav on Edgar
Babanov

C 285/15

Athanasios Pitsiorlasi 21. veebruaril 2008 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu
(viies koda) 27. novembri 2007. aasta otsuse peale liidetud
kohtuasjades T-3/00 ja T-337/04: Athanasios Pitsiorlas
versus Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Keskpank

(Kohtuasi C-207/08) (1)
(Kohtuasi C-84/08 P)

(Kodukorra artikli 104 lõike 3 esimene lõik — Põllumajandus
— Kaupade vaba liikumine — Siseriiklik õigus, millega keelatakse mis tahes liiki kanepi kasvatamine)

(2008/C 285/25)

(2008/C 285/24)
Kohtumenetluse keel: kreeka
Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus
Pooled
Panevėžio apygardos teismas
Apellant:
Athanasios
D. Papafilippou)

Pitsiorlas

(esindaja:

advokaat

Põhikohtuasjas toimuva kriminaalmenetluse pool
Edgar Babanov

Teised menetluspooled: Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa
Keskpank

Kohtuasja ese

3. juuli 2008. aasta määrusega jättis Euroopa Kohus (teine
koda) apellatsioonkaebuse rahuldamata ja mõistis kohtukulud välja Athanasios Pitsiorlaselt.

Eelotsusetaotlus — Panevėžio Apygardos Teismas — Siseriikliku
õiguse, mille kohaselt nähakse ette kriminaalvastutus mis tahes
liiki kanepi kasvamise eest, kooskõla liidu õigusega — Kohtu
õigus kohaldada siseriiklikku õigust juhul, kui kanepi toimeainete sisaldus ei ületa teatavat määra

Resolutiivosa
1. Nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ)
nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika
raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad
toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ)
nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ)
nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000,
(EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001, tuleb tõlgendada nii,
et sellega on vastuolus siseriiklik õigus, millega keelatakse eelnimetatud määruses sätestatud kiu tootmiseks kasvatatava kanepi kasvatamine ja oma valduses hoidmine.
2. Ühenduse õigusega on vastuolus see, kui liikmesriigi kohus
kohaldab siseriiklikku õigust, millega keelatakse määruses
nr 1782/2003 sätestatud kiu tootmiseks kasvatatava kanepi
kasvatamine ja oma valduses hoidmine, rikkudes sellega eelnimetatud määrust.

(1) ELT C 209, 15.8.2008.

17. juulil 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste
Komisjon versus Prantsuse Vabariik
(Kohtuasi C-327/08)
(2008/C 285/26)
Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled
Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Rozet ja
D. Kukovec)
Kostja: Prantsuse Vabariik

