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Euroopa Liidu Teataja

teinud otsuse, mis lõpetab koondumise kontrolli haldusmenet
luse (teine osa). Apellant väidab muu hulgas, et Üldkohus rikkus
ilmselgelt õigusnormi, kui ta nõudis, et komisjon peab
konkreetselt ja individuaalselt hindama dokumente ning esitama
iga dokumendi sisu kirjelduse ning teiseks, kui ta nõudis, et
kolmandate isikutega peab konsulteerima, hoolimata sellest, et
ilmselgelt peab kohaldama ärihuvide kaitsega seotud erandit
(kolmas osa). Lisaks toob komisjon välja, et Üldkohus rikkus
õigusnormi, kui ta tühistas tema otsuse, millega keelduti juur
depääsu lubamisest asutusesisestele dokumentidele, samas kui
need dokumendid on hõlmatud artikli 4 lõike 3 teises lõigus
viidatud otsustamisprotsessi kaitsega seotud erandiga (neljas
osa). Lõpuks viitab apellant eespool viidatud määruse artikli 4
lõike 6 ekslikule tõlgendusele (viies osa).

9.10.2010

— mõista kohtukulud välja Eesti Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid
Direktiivi siseriiklikku õiguskorda ülevõtmise tähtaeg möödus
21. detsembril 2008.

(1) ELT L 247, lk 21
(1) 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu
kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele
(EÜT L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331).
(2) 21. detsembri 1989. aasta määrus (EMÜ) nr 4064/89 kontrolli
kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (EÜT L 395, lk 1;
ELT eriväljaanne 08/01, lk 31).
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Hageja nõuded
— tuvastada, et Eesti Vabariik ei ole teatanud Euroopa Parla
mendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiivi
2007/47/EÜ (1) (millega muudetakse nõukogu direktiivi
90/385/EMÜ aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid käsit
levate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta ja
nõukogu direktiivi 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta
ning direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turulevii
mist) ülevõtmiseks vajalikest meetmetest;

— tuvastada, et Eesti Vabariik ei ole teatanud Euroopa Parla
mendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta direktiivi
2008/13/EÜ (1), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu
direktiiv 84/539/EMÜ veterinaarmeditsiinis kasutatavaid
elektromeditsiiniseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusak
tide ühtlustamise kohta, ülevõtmiseks vajalikest meetmetest:

— mõista kohtukulud välja Eesti Vabariigilt.

