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EUROOPA LIIDU KONTROLLIKODA, võttes arvesse 

Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 322 lõiget 1; 

komisjoni 22. aprillil 2022 vastu võetud ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid1; 

6. mail 2022. aastal laekunud nõukogu taotlust arvamuse avaldamiseks; 

16. mail 2022. aastal laekunud Euroopa Parlamendi taotlust arvamuse avaldamiseks; 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 
2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega 
muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) 
nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) 
nr 283/2014 ning otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, 
Euratom) nr 966/20122 (edaspidi „finantsmäärus“); 

ning arvestades järgmist: 

1) finantsmääruses sätestatakse ELi eelarve haldamise põhimõtted ja üldised 
finantsreeglid, mis hõlmavad nii tulusid kui ka kulusid; 

2) komisjon, järgides hiljutist kohtupraktikat konkurentsitrahvide kohta, tegi 
ettepaneku finantsmääruse muutmiseks, et võimalikult kiiresti leevendada liigset 
survet ELi eelarve kuludele. See on eraldiseisev ettepanekust sõnastada uuesti ELi 
eelarve suhtes kohaldatavad finantsreeglid3; 

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE ARVAMUSE: 

                                                        
1 COM(2022) 184 final, 2022/0125 (COD). 

2 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1. 

3 COM(2022) 223 final, 2022/0162(COD). 
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Sissejuhatus 

Trahvid, muud rahalised karistused ja sanktsioonid 

01 Komisjon määrab trahve, muid rahalisi karistusi ja sanktsioone ettevõtjatele, kes 
rikuvad ELi õigust, või liikmesriikidele, kes ei kohalda ELi õigust, nagu on kirjeldatud 
allpool: 

o komisjon määrab trahve ettevõtjatele, kes on rikkunud ELi toimimise lepingu 
artiklites 101 või 102 sätestatud konkurentsieeskirju. Asjakohaste ELi 
konkurentsieeskirjade kohaselt4 määrab komisjon trahvisumma kindlaks nii, et 
see kajastaks ettevõtja konkurentsieeskirjade rikkumises osalemise raskust ja 
kestust. Kõnealune summa ei tohi aga ületada 10% otsuse tegemisele eelnenud 
majandusaasta kogukäibest; 

o komisjon võib ELi toimimise lepingu või Euratomi asutamislepingu alusel määrata 
ka muid rahalisi karistusi ja sanktsioone. Kõige sagedamini määratakse rahalisi 
karistusi ja seda tehakse tavaliselt siis, kui komisjon võtab õiguslikke meetmeid 
liikmesriikide vastu, kes ei rakenda (nõuetekohaselt) ELi õigusakte. Seejärel 
pöördub ta ELi toimimise lepingu artikli 260 alusel Euroopa Liidu Kohtu poole. 
Rahalised karistused võivad olla kindlasummalised ja/või päevamääradel 
põhinevad maksed. Nende arvutamisel võetakse arvesse rikutud reeglite olulisust 
ja rikkumise mõju, ajavahemikku, mille jooksul ELi õigust ei ole kohaldatud, ja riigi 
maksevõimet. 

02 Komisjoni kogutud trahvid, muud rahalised karistused ja sanktsioonid kantakse 
ELi eelarvesse ja liigitatakse muudeks tuludeks. Asjaomased summad on aastati 
erinevad, sõltudes ettevõtjate ja liikmesriikide jaoks kindlaks määratud ja nende 
makstud lõplikest summadest. 2021. aastal moodustasid need 1,6 miljardit eurot (0,7% 
ELi eelarvest). 

                                                        
4 Nõukogu 16. detsembril 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 

82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1). 
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Trahvide ja rahaliste karistuste haldamine vastavalt kehtiva 
finantsmääruse sätetele 

03 Kui komisjon määrab trahvi, muu rahalise karistuse või sanktsiooni, kuid see 
vaidlustatakse Euroopa Liidu Kohtus, võivad nende adressaadid kuni lõpliku 
kohtuotsuse tegemiseni trahvi kas ajutiselt tasuda või esitada selle summa kohta 
pangatagatise5. Ajutiste maksete puhul kannab asjaomane võlgnik trahvi või rahalise 
karistuse summa komisjoni pangakontole. Alates 2009. aastast hoiustatakse need 
trahvid ja rahalised karistused spetsiaalses eelarvetrahvide fondis, mille vahendid 
investeeritakse turvalistesse võlakirjadesse eesmärgiga säilitada intressi teenides 
põhisumma, kuid tagades samas raha likviidsuse juhuks, kui trahv tuleb asjaomasele 
ettevõtjale tagastada. 

04 Kui trahvi või rahalist karistust ei ole tähtpäevaks tasutud, peaks komisjon 
nõudma viivist Euroopa Keskpanga (EKP) poolt oma peamiste 
refinantseerimistehingute suhtes kohaldatava intressimäära alusel, mis kehtib selle 
kuu esimesel kalendripäeval, kuhu tähtpäev langeb, ning mida suurendatakse kolme ja 
poole protsendipunkti võrra kuni makse tegemiseni (EKP refinantseerimismäär, millele 
lisandub 3,5 protsendipunkti)6. Kui trahvi või rahalise karistuse saanud ettevõtja 
otsustab esitada ajutise makse asemel pangatagatise, peab tagatis katma mitte ainult 
trahvi või rahalise karistuse summa, vaid ka viivisintressi EKP refinantseerimismäära 
alusel, millele lisandub 1,5 protsendipunkti. 

05 Kui kõik õiguskaitsevahendid on ammendatud ja Euroopa Liidu Kohus on trahvi 
või rahalise karistuse kinnitanud, kantakse ajutiselt makstud summad ja nendega 
seotud intressid (edaspidi „tulu“) ELi eelarvesse. Kui esitatud on finantstagatis, siis see 
realiseeritakse ja asjaomased summad (sh trahvid ja rahalised karistused, millele 
lisandub intress) kantakse eelarvesse7. 

06 Kui trahvi või rahalist karistust Euroopa Liidu Kohtu otsusega suurendatakse, 
peaks komisjon nõudma tasumisele kuuluvat lisasummat ja määrama maksetähtaja. 
Kui trahvi või rahalist karistust ei ole tähtpäevaks tasutud, peaks komisjon nõudma 
hilinenud makse eest viivist alates Euroopa Liidu Kohtu otsuse kuupäevast kuni 
maksekuupäevani (vt punkt 04). 

                                                        
5 Finantsmääruse artikli 108 lõiked 1 ja 2. 

6 Finantsmääruse artikli 99 lõige 4. 

7 Finantsmääruse artikli 108 lõige 3. 
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07 Kui trahv või rahaline karistus on kohtu poolt tühistatud või selle summat on 
vähendatud, makstakse ajutiselt kogutud summad või vähendamise korral summa 
asjakohane osa, sealhulgas mis tahes teenitud tulu, asjaomasele kolmandale isikule 
tagasi. Kui ajutiselt kogutud summadelt teenitud tulu on olnud negatiivne, arvatakse 
kantud kahju tagasimakstavast summast maha. Kui on esitatud finantstagatis, siis see 
vastavalt vabastatakse kas täielikult või vajaduse korral proportsionaalselt Euroopa 
Liidu Kohtu otsustatud vähendamisega8. 

Hiljutine kohtupraktika 

08 Euroopa Liidu Kohus leidis oma 20. jaanuaril 2021. aastal ühe kahju hüvitamise 
hagi kohta tehtud otsuses, et kui ajutiselt tasutud konkurentsitrahvi vähendatakse või 
see tühistatakse, on komisjon kohustatud maksma viivitusintressi trahvi hilinenud 
tagasimaksmise eest alates kuupäevast, mil ettevõtja trahvi ajutiselt tasus, kuni 
tagasimaksmise kuupäevani9. See Euroopa Liidu Kohtu otsus läheb kaugemale 
finantsmääruse artikli 108 lõikest 4, milles nõutakse, et komisjon maksaks tagasi trahvi 
summa, millele on liidetud (või millest on lahutatud) ainult sellelt teenitud tulu. 

09 Euroopa Liidu Kohus kohustas komisjoni maksma kahjuhüvitisena viivitusintressi 
edasilükkunud tagasimakse eest, kuna ettevõtja ei saanud seda raha kasutada; hüvitis 
arvutatakse EKP refinantseerimismäära alusel, millele lisandub 2 protsendipunkti 
ajavahemiku eest alates trahvi ajutisest tasumisest kuni kohtuotsusega tühistatud 
trahvi tagasimaksmise kuupäevani. See oli määr, mida asjaomane isik oli 
kahjuhüvitisena nõudnud. Lisaks otsustas kohus, et kahjuhüvitisele tuleb lisada viivis 
(EKP refinantseerimismäär, millele lisandub 3,5 protsendipunkti) alates kuupäevast, mil 
trahvitud ettevõtja esitas Euroopa Liidu Kohtule kahju hüvitamise hagi, kuni 
komisjonipoolse tagasimaksmise tegeliku kuupäevani. Nimetatud määra kohaldatakse 
analoogia alusel finantsmääruse artikli 99 lõikega 4. 

10 Eespool mainitud Euroopa Liidu Kohtu otsuse kohaselt tuleks asjaomastele 
isikutele maksta viivisena tagasimaksmise edasilükkumise eest viivitusintressi, kui tulu 
on väiksem kui hüvitis või kui komisjonile ajutiselt makstud trahvidelt ei teenita 
intressi, nagu on sätestatud finantsmääruse praegustes sätetes. Ühe sarnase 

                                                        
8 Finantsmääruse artikli 108 lõige 4. 

9 Kohtuasi C-301/19 P, apellatsioonkaebus kohtuasjas T-201/17 tehtud otsuse peale. 
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kohtuasjaga seotud apellatsioonkaebuse10 raames palus komisjon Euroopa Liidu Kohtul 
vaadata läbi oma seisukoht, mis puudutab ajutiselt tasutud, kuid hiljem vähendatud 
või tühistatud trahvidelt makstavat viivitusintressi. Praegu on Euroopa Liidu Kohtus 
menetluses mitu kohtuasja, mille kohta ei ole veel esimeses astmes otsust tehtud või 
mille kohta on esitatud apellatsioonkaebus11. 

Ettepanek 

11 Olenemata eespool nimetatud apellatsioonkaebuse tulemustest ja muudest 
kohtuasjadest, peab komisjon vajalikuks esitada kiiresti ettepanek seadusandlike 
meetmete kohta, et vältida hiljutisest kohtupraktikast tulenevat liigset koormust ELi 
eelarvele. 

12 Komisjon esitas 22. aprillil 2022 Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
finantsmääruse muutmiseks. Nõukogu ja Euroopa Parlament palusid vastavalt 6. ja 
16. mail 2022 Euroopa Kontrollikojal esitada ettepaneku kohta arvamus. 

13 Komisjoni seletuskirja kohaselt on ettepaneku eesmärk tagada asjakohane 
kahjuhüvitis, mis vastab ajaväärtusele selle perioodi eest, mille vältel ajutiselt tasutud, 
kuid hiljem tühistatud või vähendatud trahvi- rahalise karistuse või sanktsiooni 
summat ei olnud võimalik kasutada. Ettepanekuga nähakse ette ka selle kahjuhüvitise 
kajastamine ELi eelarves negatiivse tuluna, vältides seega põhjendamatut mõju kulude 
poolele ja võimaldades liidul sellest tulenevaid finantskohustusi tõhusamalt täita. 

14 Komisjon kinnitas, et ta on Euroopa Liidu Kohtule kahju hüvitamiseks esitatud 
kahe kohtuasja põhjal seni maksnud kokku 2 miljonit eurot kahjuhüvitist12. Tuginedes 
oma 2022. aasta aprilli hinnangule lõpetatud kohtuasjade ja Euroopa Liidu Kohtus 
praegu pooleli olevate kohtuasjade tulemuste kohta, hindas komisjon, et võimalikud 
hüvitisnõuded isikutelt, kes on teinud ajutisi makseid trahvide ja rahaliste karistuste 
eest, mis hiljem tühistati või mida vähendati, võivad ulatuda kuni 1,2 miljardi euroni. 

                                                        
10 28. märtsil 2022 esitatud kohtuasi C-221/22 P, apellatsioonkaebus kohtuasjas T-610/19 

tehtud otsuse peale. 

11 Kohtuasjad T-236/22, T-480/21, T-420/21, T-414/21, T-413/21, T-411/21, T-410/21, T-
321/21, T-313/21, T-310/21, T-292/21, T-291/21, T-80/21 ja T-94/20. 

12 Kohtuasjad T-201/17 ja T-610/19. 
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Üldised märkused 
15 Üldiselt kiidame heaks finantsmäärusesse kavandatud muudatused, kuna nende 
eesmärk on tagada ettevõtjatele ja liikmesriikidele mõistlik kahjuhüvitis juhul, kui 
ajutiselt makstud trahv või rahaline karistus, mis on tühistatud või mida on 
vähendatud, tuleb tagasi maksta. Samas on meil ettepaneku suhtes teatavad 
reservatsioonid seoses kahjuhüvitise kulude eelarvesse kandmise reeglitega. 

16 Kuigi see annab komisjonile eelarve haldamisel suurema paindlikkuse, tähendab 
ettepanek kajastada need kulud negatiivse tuluna, et komisjon ei pea järgima kulude 
suhtes rakendatavat tavapärast eelarvemenetlust. 

17 Esitame ka konkreetsed märkused järgmistes küsimustes: 

a) kahjuhüvitise arvutamine (vt punktid 19–21); 

b) negatiivse tulu kajastamise mõju (vt punktid 22–25); 

c) selgitus viivise kohta (vt punkt 26); 

d) lõplike trahvide ja karistuste eelarvesse kandmine (vt punkt 27). 

18 Märgime, et ettepanek esitati samal ajal, kui Euroopa Liidu Kohtus oli pooleli ühe 
sarnase juhtumi kohta esitatud apellatsioonkaebuse menetlemine. Pooleli on ka teisi 
kohtuasju, mis on seotud trahvide ja rahaliste karistuste hüvitamisega (vt punkt 10). 
Teeme ettepaneku, et komisjon jälgiks aktiivselt, millised saavad olema nende 
kohtuasjade lahendid, ja hindaks nende mõju finantsmäärusele. 
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Konkreetsed märkused 

Hüvitis 

19 Komisjon tegi ettepaneku, et hüvitise intressi summa tuleks arvutada EKP 
refinantseerimismäära alusel, millele lisandub 1,5 protsendipunkti13. Märgime, et 
kavandatav määr on madalam kui Euroopa Liidu Kohtu hiljutises kahju hüvitamist 
puudutava apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsuses kindlaks määratud määr (EKP 
refinantseerimismäär, millele lisandub 2 protsendipunkti), millega kohus rahuldas 
asjaomase ettevõtja sellealase nõude. 

20 Märgime, et ettepaneku kohaselt kasutatakse EKP refinantseerimismäära (millele 
lisandub 1,5 protsendipunkti) ka juhul, kui võlgnik esitab kohtumenetluse ajaks 
esialgse makse tegemise asemel finantstagatise (vt punkt 26). Finantsmääruse artikli 
108 lõikes 4 kavandatud määra ja eespool nimetatud kohtupraktikast tuleneva määra 
erinevus tekitab siiski riski, et ettevõtjad või liikmesriigid võivad ettepanekus 
kavandatud määra rakendamise asemel esitada Euroopa Liidu Kohtule kahju 
hüvitamise hagi, et saada suuremat hüvitist. 

21 Samuti märgime, et komisjon ei teinud ettepanekut lisada sätet viivise (arvutatud 
EKP refinantseerimismäära alusel, millele lisandub 3,5 protsendipunkti) maksmiseks 
juhul, kui hüvitist ei maksta välja ettenähtud tähtajaks (vt punkt 09). Õigusakti teksti 
selguse suurendamiseks soovitame komisjonil lisada see finantsmääruse artikli 108 
lõike 4 muudatusettepanekusse (vt I lisa), kohaldades viivise maksmiseks tingimusi, 
mis on sätestatud finantsmääruse artikli 116 lõikes 5. 

Negatiivne tulu 

22 Eelarve seisukohast kajastatakse trahv või rahaline karistus tuluna pärast seda, 
kui lõplik summa on kindlaks määratud ja makstud. Euroopa Liidu Kohtus toimuva 
kohtumenetluse ajal ei ole trahvid või rahalised karistused eelarves kajastatud. 
Tühistatud või vähendatud trahvide või rahaliste karistuste hüvitamise finantskulu 
kaetakse praegu ELi eelarve kulude rubriigist 7: „Euroopa avalik haldus“. 

23 Komisjon soovib oma ettepanekuga finantsmääruse artikli 48 lõike 1 muutmiseks 
kajastada finantskulud negatiivse tuluna, mis arvatakse maha eelarves lõplike trahvide 
                                                        
13 Ettepanek finantsmääruse artikli 108 lõike 4 muutmiseks. 
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ja rahaliste karistustena kajastatud summadest. Meie arvates oleks hüvitiste kulude 
asemel negatiivse tuluna kajastamisel ELi eelarvele tervikuna neutraalne finantsmõju. 
Kuigi see võib vähendada liigset survet eelarvele, ei peaks komisjon järgima kulude 
suhtes kohaldatavaid tavapäraseid eelarvemenetlusi, st ei peaks kasutama vajalike 
assigneeringute kättesaadavuse tagamiseks eelarvevahendite ümberpaigutamise 
menetlusi ja/või paranduseelarveid14; või lisama eespool nimetatud kulud lubatud 
kogukulutuste hulka kooskõlas omavahendite15 ja mitmeaastase finantsraamistiku 
ülemmääradega16. 

24 Finantskulude kajastamine negatiivse tuluna ei ole tavapärane eelarve haldamise 
praktika. Võtame siiski teadmiseks, et finantsaruandluse parandamiseks kavatseb 
komisjon luua eraldi eelarverea, et kajastada trahvidest ja rahalistest karistusest 
saadud tulust hüvitisteks maha arvatud negatiivsed summad. Samuti kavatseb 
komisjon esitada rohkem teavet kõnealuse hüvitise kohta (nt jooksval aastal makstud 
või makstavad summad ning järgmise aasta hinnangulised summad) osana eelarve ja 
selle muudatuste vastuvõtmiseks vajalikest tõendavatest dokumentidest. 

25 Ettepaneku kohaselt kaetakse finantskulud lõplikest trahvidest ja rahalistest 
karistustest teenitud tulust. Komisjon peab seda üldiselt piisavaks. Märgime aga, et on 
risk, et lõplike trahvide ja rahaliste karistuste summast ei pruugi piisata samal aastal 
makstavateks hüvitisteks. See tähendab, et nimetatud riski realiseerumise korral tuleks 
hüvitist rahastada muudest tuludest või viimase abinõuna liikmesriikide täiendavatest 
osamaksetest, mis põhinevad liikmesriikide kogurahvatulul (vt punkt 27). 

Viivis 

26 Nõustume finantsmääruse artikli 99 lõike 4 kavandatud muudatusega, millega 
eemaldatakse viide intressile, mida tuleb maksta juhul, kui trahvide või rahaliste 
karistuste (EKP refinantseerimismäära alusel, millele on lisatud 1,5 protsendipunkti) 
katmiseks on esitatud finantstagatis. Viide sellisele intressile lisatakse finantsmääruse 
kavandatava artikli 108 lõikesse 1. Ettepanekus selgitatakse, et viivist (EKP 
refinantseerimismäära, millele on lisatud 3,5 protsendipunkti) kohaldatakse ainult 

                                                        
14 Finantsmääruse artiklid 30 ja 44. 

15 Nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsus (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa 
Liidu omavahendite süsteemi ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/335/EL, 
Euratom (ELT L 424, 15.12.2020, lk 1). 

16 Nõukogu määrus (EL, Euratom) 2020/2093, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027 (ELT L 433I, 22.12.2020, lk 11). 
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juhtudel, kui komisjoni otsustega määratud trahve ja rahalisi karistusi ei ole ei makstud 
ega tagatud finantstagatisega. 

Lõplike trahvide ja rahaliste karistuste kandmine eelarvesse 

27 Lõplike trahvide ja rahaliste karistuste kandmine eelarvesse (nagu on ette nähtud 
finantsmääruse artikli 107 lõike 2 ettepanekus) trahvide lõplikuks muutumise aastale 
järgneva aasta lõpuks muudaks ELi eelarve paindlikumaks liidu rahalistele vajadustele 
vastamisel. Selle põhjuseks on asjaolu, et ettepanek võimaldaks kanda trahvidest ja 
rahalistest karistustest laekuvat tulu eelarvesse kuni nende summade lõplikuks 
muutumise aastale järgneva aasta lõpuni; vajaduse korral selleks, et katta maksmisele 
kuuluv hüvitis ilma muid tuluallikaid kasutamata (vt punkt 25). 
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Soovitatud muudatused ettepaneku 
muutmiseks 
28 Ettepanekut puudutavad muudatusettepanekud ja märkused esitame I lisas. 

V auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Tony Murphy, võttis käesoleva arvamuse 
vastu Luxembourgis 28. juunil 2022. 

 Kontrollikoja nimel 

  
 president 
         Klaus-Heiner Lehne 
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Lisa 

I lisa. Meie soovitatud muudatused ettepaneku muutmiseks ja 
märkused 

Ettepaneku tekst Soovitatud muudatus Märkused 

Ettepaneku artikkel 1 

[---] 
4) 
Artiklit 108 muudetakse 
järgmiselt: 
a) [---] 
b) lõiget 4 muudetakse 
järgmiselt: 
i) [---] 
Esimese lõigu punktis a 
osutatud summat või selle 
asjakohast osa 
suurendatakse viivise 
võrra, mis vastab Euroopa 
Keskpanga poolt oma 
peamiste 
refinantseerimistehingute 
suhtes kohaldatavale 
määrale, mis on avaldatud 
Euroopa Liidu Teataja C-
seerias ja mis kehtib selle 
kuu esimesel 
kalendripäeval, mil tehti 
trahvi, muu rahalise 
karistuse või sanktsiooni 
määramise otsus, ja mida 
suurendatakse poolteise 
protsendipunkti võrra. 
ii) [---] 

Ettepaneku artikkel 1 

[---] 
4) 
Artiklit 108 muudetakse 
järgmiselt: 
a) [---] 
b) lõiget 4 muudetakse 
järgmiselt: 
i) [---] 
Esimese lõigu punktis a 
osutatud summat või selle 
asjakohast osa 
suurendatakse viivise 
võrra, mis vastab Euroopa 
Keskpanga poolt oma 
peamiste 
refinantseerimistehingute 
suhtes kohaldatavale 
määrale, mis on avaldatud 
Euroopa Liidu Teataja C-
seerias ja mis kehtib selle 
kuu esimesel 
kalendripäeval, mil tehti 
trahvi, muu rahalise 
karistuse või sanktsiooni 
määramise otsus, ja mida 
suurendatakse poolteise 
protsendipunkti võrra. Kui 
punktis i nimetatud 
intressi ei maksta Euroopa 
Liidu Kohtu otsusega 
määratud tähtpäevaks või 
selle tähtpäeva 
puudumisel 30 päeva 
jooksul alates kõnealuse 
kohtuotsuse tegemisest, 

Soovitame selgitada, et 
komisjon võib hüvitise 
hilinenud väljamaksmise 
korral maksta viivist, 
kohaldades viivise 
tingimusi, mis on 
sätestatud 
finantsmääruse artikli 116 
lõikes 5 (vt punkt 21). 
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Ettepaneku tekst Soovitatud muudatus Märkused 

kohaldatakse vastavalt 
artikli 116 lõikele 5 viivist. 

ii) [---] 
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