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V
(Teated)

KOHTUMENETLUSED

EUROOPA KOHUS
Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 17. detsembri 2010. aasta
määrus (Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Maurizio Polisseni
versus Azienda Sanitaria Locale N. 14 V.C.O., Antonio
Giuliano
(Kohtuasi C-217/09) (1)
(Kodukorra artikli 104 lõike 3 esimene lõik — ELTL artikkel
49 — Asutamisvabadus — Rahvatervis — Apteegid —
Lähedus — Elanikkonna ravimitega varustamine — Tegevus
luba — Apteekide territoriaalne jaotus — Rahvastiku tihe
duse kriteeriumil põhinevate piirangute kehtestamine —
Apteekidevaheline minimaalne vahemaa)

— igas ravimimüügi piirkonnas võib põhimõtteliselt iga 4 000
või 5 000 elaniku kohta avada põhimõtteliselt ainult ühe
apteegi;
— iga apteegi puhul tuleb kinni pidada minimaalsest vahemaast
teiste olemasolevate apteekidega, milleks on üldreeglina 200
meetrit.
2. Niisugused siseriiklikud õigusnormid on ELTL artikliga 49 siiski
vastuolus osas, milles 4 000 või 5 000 elaniku ja 200–meetrise
vahemaa üldreeglid takistavad kõigil demograafiliste eritunnustega
geograafilistel aladel vajaliku apteegiteenuse osutamiseks piisava
arvu apteekide avamist; seda, kas see on nii, tuleb kontrollida
liikmesriigi kohtul.

(2011/C 120/02)
Kohtumenetluse keel: itaalia

(1) ELT C 205, 29.8.2009.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itaalia)

Põhikohtuasja pooled

Euroopa Kohtu 15. detsembri 2010. aasta määrus
(Commissione tributaria provinciale di Taranto (Itaalia)
eelotsusetaotlus) — Soc Agricola Esposito srl versus
Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2

Kaebuse esitaja: Maurizio Polisseni
Vastustajad: Azienda Sanitaria Locale N. 14 V.C.O. ja Antonio
Giuliano

Ese

(Kohtuasi C-492/09) (1)
(Kodukorra artikli 92 lõige 1, artikli 103 lõige 1 ja artikli
104 lõike 3 teine lõik — Elektroonilised sidevõrgud
ja -teenused — Direktiivid 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ
ja 2002/77/EÜ — Riiklik kontsessioonimaks —
Osaline vastuvõetamatus — Küsimused, mille vastuse kohta
ei ole põhjendatud kahtlust)

Eelotsusetaotlus — Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte — EÜ artiklite 43, 152 ja 153 tõlgendamine —
Uute apteekide avamine — Siseriiklikud õigusnormid, mis
seavad apteegi uude asukohta üleviimise loa andmise sõltuvusse
kahe apteegi vahelise minimaalse vahemaa järgimisest.

(2011/C 120/03)
Kohtumenetluse keel: itaalia
Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Resolutsioon

Commissione tributaria provinciale di Taranto

1. ELTL artiklit 49 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole põhimõtte
liselt vastuolus niisugused siseriiklikud õigusnormid, nagu on kõne
all põhikohtuasjas, mis kehtestavad piirangud uute apteekide
avamisele, nähes ette, et:

Pooled
Kaebuse esitaja: Soc Agricola Esposito srl

ET

16.4.2011

Euroopa Liidu Teataja

C 120/3

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Patakia ja
E. White)

Vastustaja: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2

Ese
Eelotsusetaotlus — Commissione tributaria provinciale di
Taranto — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002.
aasta direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja
-teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (ELT L 108, lk
33; ELT eriväljaanne 13/29, lk 34 9) artikli 9 lõike 1 ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi
2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud
lubade andmise kohta (ELT L 108, lk 21; ELT eriväljaanne
13/29, lk 337) artiklite 12 ja 13 tõlgendamine — Telefonitee
nuse liitumislepingu maksustamine riikliku kontsessiooni
maksuga — Maks, mida ei kohaldata ettemakstud kõnekaardile
— Lubatavus

Ese

Resolutsioon

Apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 24. märtsi 2010.
aasta määruse peale kohtuasjas T-516/08: Erikson vs. komisjon,
millega kohus jättis ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata
nõude hüvitada kahju, mis hagejal tekkis seeläbi, et väidetavalt ei
olnud komisjon võtnud meetmeid, mis olid vajalikud selleks, et
kohustada Taanit võtma vastu õigus- ja haldusnorme, millega
oleks üle võetud direktiiv 96/29, millega sätestatakse põhilised
ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks
ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest (EÜT L 159, lk 1;
ELT eriväljaanne 05/02, lk 291), ja kohaldama neid norme
Thule (Gröönimaa) tuumaavariiga kokkupuutunud töötajatele,
eirates Euroopa Parlamendi 20. aprilli 2007. aasta resolutsiooni
selle avarii tagajärgede osas rahvatervisele (petitsioon 720/2002,
2006/2012 (INI))

1. Neljanda küsimuse osa, mis käsitleb komisjoni 16. septembri
2002. aasta direktiivi 2002/77/EÜ konkurentsi kohta elektroo
niliste sidevõrkude ja -teenuste turgudel, ja kuues küsimus on
vastuvõetamatud.

Resolutsioon
1. Jätta apellatsioonkaebused rahuldamata.

2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktii
viga 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud
lubade andmise kohta (nn loadirektiiv) ega Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiviga 2002/21/EÜ elekt
rooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku
kohta (nn raamdirektiiv) ei ole vastuolus selline maks nagu riiklik
kontsessioonimaks.

2. Mõista kohtukulud välja Eriksenilt, Hansenilt ja Lindilt.

(1) ELT C 195, 17.7.2010.

(1) ELT C 24, 30.1.2010.

Euroopa Kohtu (viies koda) 12. jaanuari 2011. aasta määrus
— Heinz Helmuth Eriksen (C-205/10 P), Bent Hansen
(C-217/10 P), Brigit Lind (C-222/10 P) versus Euroopa
Komisjon
(Liidetud

kohtuasjad

C-205/10 P,
C-222/10 P) (1)

C-217/10

P

ja

Euroopa Kohtu (kuues koda) 18. jaanuari 2011. aasta
määrus (Dioikitiko Efeteio Thessalonikisi (Kreeka)
eelotsusetaotlus) — Souzana Berkizi-Nikolakaki versus
Anotato Symvoulio epilogis prosopikou (A.S.E.P.),
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis
(Kohtuasi C-272/10) (1)

(2011/C 120/04)

(Kodukorra artikli 104 lõige 3 — Sotsiaalpoliitika — ELTL
artikli 155 lõige 2 — Direktiiv 1999/70/EÜ — Tähtajalise
töö kohta sõlmitud raamkokkuleppe klausel 8 — Tähtajalised
töölepingud avalikus sektoris — Järjestikused lepingud —
Kuritarvitamine — Sanktsioonid — Töölepingu muutumine
tähtajatuks töölepinguks — Menetluseeskirjad — Nõude
aegumistähtaeg — Võrdväärsuse ja tõhususe põhimõtted —
Töötajate üldise kaitstuse taseme alandamine)

Kohtumenetluse keel: inglise

(2011/C 120/05)

(Apellatsioonkaebus — Kahju hüvitamise nõue — Thule
(Gröönimaa, Taani) lähedal toimunud tuumaavarii tagajärjed
rahvatervisele — Direktiiv 96/29/Euratom — Komisjoni poolt
liikmesriigi suhtes meetmete võtmata jätmine)

Pooled
Apellandid: Heinz Helmuth Eriksen (C-205/10 P), Bent Hansen
(C-217/10 P), Brigit Lind (C-222/10 P) (esindaja: Advocate I.
Anderson

Kohtumenetluse keel: kreeka
Eelotsusetaotluse esitanud kohus
Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

