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3
EUROOPAN UNIONIN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti
sen 322 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon komission 22 päivänä huhtikuuta 2022 hyväksymän ehdotuksen
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon
sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046
muuttamisesta1,
ottaa huomioon neuvoston esittämän lausuntopyynnön, jonka
tilintarkastustuomioistuin vastaanotti 6. toukokuuta 2022,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin esittämän lausuntopyynnön, jonka
tilintarkastustuomioistuin vastaanotti 16. toukokuuta 2022,
ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä,
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU)
N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU)
N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU,
Euratom) N:o 966/2012 2 kumoamisesta 18 päivänä heinäkuuta 2018 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046, jäljempänä
’varainhoitoasetus’,
sekä katsoo, että
1)

varainhoitoasetuksessa säädetään EU:n talousarvion hallinnointia koskevista
periaatteista ja yleisistä varainhoitosäännöistä sekä tulojen että menojen osalta,

2)

kilpailusakkoja koskevan viimeaikaisen oikeuskäytännön johdosta komissio
ehdotti tätä varainhoitoasetuksen muutosta, jotta EU:n talousarvion
menopuoleen kohdistuvaa liiallista painetta saataisiin vähennettyä
mahdollisimman pian; tämä on EU:n talousarvioon sovellettavien
varainhoitosääntöjen uudelleenlaatimista koskevasta ehdotuksesta erillinen
muutosehdotus 3,

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON:

1

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

2

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

3

COM(2022) 223 final, 2022/0162(COD).
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Johdanto
Sakot, muut seuraamusmaksut ja seuraamukset

01 Komissio määrää sakkoja, muita seuraamusmaksuja ja seuraamuksia yrityksille,
jotka rikkovat EU:n lainsäädäntöä, ja jäsenvaltioille, jotka eivät sovella EU:n
lainsäädäntöä. Tällä tarkoitetaan seuraavaa:
o

Komissio määrää SEUT:n 101 tai 102 artiklan nojalla sakkoja yrityksille, jotka ovat
rikkoneet kilpailusääntöjä. EU:n kilpailusääntöjen 4 mukaan komissio määrittää
kilpailusääntöjen rikkomiseen osallistuneen yrityksen sakon määrän siten, että
sakko vastaa osallistumisen vakavuutta ja kestoa. Määrä ei kuitenkaan saisi ylittää
10:tä prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta päätöstä edeltävältä tilikaudelta.

o

Komissio voi myös määrätä muita seuraamusmaksuja ja seuraamuksia SEUT:n tai
Euratomin perustamissopimuksen nojalla. Yleisimmin määrätään taloudellisia
seuraamuksia. Komissio määrää niitä useimmiten silloin, kun se ryhtyy
oikeustoimiin sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät sovella EU:n
lainsäädäntöä (asianmukaisesti). Tämän jälkeen se saattaa asian unionin
tuomioistuimen käsiteltäväksi SEUT:n 260 artiklan nojalla. Taloudelliset
seuraamukset voivat olla kiinteämääräisiä ja/tai päiväkohtaisia. Ne lasketaan
ottamalla huomioon rikottujen sääntöjen merkitys ja niiden rikkomisen vaikutus,
ajanjakso, jona EU:n lainsäädäntöä ei ole sovellettu, sekä maan maksukyky.

02 Komission perimät sakot, muut seuraamusmaksut ja seuraamukset siirretään

EU:n talousarvioon, ja ne luokitellaan muiksi tuloiksi. Kyseiset määrät vaihtelevat
vahvistettujen ja yritysten ja jäsenvaltioiden maksamien lopullisten määrien mukaan
vuosittain. Vuonna 2021 kokonaismäärä oli 1,6 miljardia euroa (0,7 prosenttia EU:n
talousarviosta).

4

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002,
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen
täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).

5

Sakkojen ja seuraamusmaksujen hallinnointi
varainhoitoasetuksen nykyisten säännösten mukaisesti

03 Kun komission määräämä sakko tai seuraamusmaksu riitautetaan Euroopan

unionin tuomioistuimessa, sakon tai seuraamusmaksun kohteena oleva osapuoli voi
joko maksaa sakon tai seuraamusmaksun määrän alustavasti tai antaa
pankkivakuuden, joka kattaa kyseisen määrän 5. Alustavan maksun tapauksessa
asianomainen velallinen maksaa sakon tai seuraamusmaksun määrän komission
pankkitilille. Alustavasti maksetut sakot ja seuraamusmaksut on vuodesta 2009 alkaen
talletettu erityiseen BUFI-rahastoon (Budgetary Fines) sijoitettavaksi korkean
luottoluokituksen joukkovelkakirjoihin. Tavoitteena on säilyttää pääoman arvo
kertyneen koron avulla ja varmistaa samalla varojen likviditeetti sen varalta, että
määrä on palautettava asianomaiselle yritykselle.

04 Jos sakkoa tai seuraamusmaksua ei makseta eräpäivään mennessä, komission

olisi perittävä maksun suorittamiseen asti viivästyskorkoa, jonka määrä vastaa
erääntymiskuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä julkaistua Euroopan
keskuspankin (jäljempänä EKP) perusrahoitusoperaatioihinsa soveltamaa korkoa
korotettuna kolmella ja puolella prosenttiyksiköllä (EKP:n perusrahoitusoperaatioiden
korko korotettuna 3,5 prosenttiyksiköllä) 6. Jos sakon tai seuraamusmaksun kohteena
oleva osapuoli päättää antaa alustavan maksun sijasta pankkivakuuden, vakuuden on
turvattava sakon tai seuraamusmaksun lisäksi myös 1,5 prosenttiyksiköllä korotetun
EKP:n perusrahoitusoperaatioiden koron maksaminen.

05 Kun kaikki mahdolliset muutoksenhakukeinot on käytetty ja jos Euroopan unionin

tuomioistuin on vahvistanut sakon tai seuraamusmaksun, alustavasti perityt määrät ja
niistä kertyneet korot, jäljempänä ’tuotto’, siirretään EU:n talousarvioon. Jos on
annettu vakuus, se pannaan täytäntöön ja vastaavat määrät (sakko tai
seuraamusmaksu korkoineen) otetaan EU:n talousarvioon 7.

06 Jos sakkoa tai seuraamusmaksua korotetaan unionin tuomioistuimen tuomion

nojalla, komission olisi vaadittava perittävää lisäsaatavaa ja määrättävä maksun
eräpäivä. Jos korotettua sakkoa tai seuraamusmaksua ei makseta eräpäivään

5

Varainhoitoasetuksen 108 artiklan 1 ja 2 kohta.

6

Varainhoitoasetuksen 99 artiklan 4 kohta.

7

Varainhoitoasetuksen 108 artiklan 3 kohta.

6
mennessä, komission olisi perittävä viivästyskorkoa unionin tuomioistuimen tuomion
antamispäivästä maksupäivään saakka (ks. kohta 04).

07 Jos sakko tai seuraamusmaksu on peruutettu tai sen määrää on pienennetty

oikeusmenettelyn seurauksena, alustavasti perityt määrät tai, kun määrää on
pienennetty, asiaankuuluva osa (ja siihen liittyvä tuotto) määrästä maksetaan takaisin
asianomaiselle osapuolelle. Jos tuotto on negatiivinen, syntynyt tappio vähennetään
palautettavista määristä. Jos on annettu vakuus, se vapautetaan kokonaisuudessaan
tai tarvittaessa suhteessa unionin tuomioistuimen päättämään vähennykseen 8.

Viimeaikainen oikeuskäytäntö

08 Unionin tuomioistuin totesi vahingonkorvauskannetta koskevasta valituksesta

20. tammikuuta 2021 antamassaan tuomiossa, että alustavasti maksetun sakon
kumoamisen tai pienentämisen jälkeen komission oli maksettava viivästyskorkoa
kumotun tai alennetun sakon viivästyneen takaisinmaksun vuoksi. Korkoa oli
maksettava siitä päivästä alkaen, jona asianomainen yritys maksoi sakon alustavasti,
sakon takaisinmaksupäivään asti 9. Tässä unionin tuomioistuimen tuomiossa mennään
varainhoitoasetuksen 108 artiklan 4 kohtaa pidemmälle, koska kyseisessä artiklassa
edellytetään, että komissio palauttaa sakon määrän, johon on lisätty (tai josta on
vähennetty) siihen liittyvä tuotto.

09 Unionin tuomioistuin määräsi komission maksamaan nämä viivästyskorot

hyvityksenä siitä, että kyseiset varat eivät olleet sakon alustavasti maksaneen
yrityksen käytettävissä. Viivästyskorot laskettiin soveltamalla EKP:n
perusrahoitusoperaatioiden korkokantaa korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä
alustavasti maksetun sakon maksupäivän ja tuomiolla kumotun sakon takaisinmaksun
eräpäivän väliseltä ajalta. Tämä oli se määrä, jonka asianomainen osapuoli oli vaatinut
vahingonkorvauksena. Lisäksi unionin tuomioistuin hyväksyi hyvitykseen lisättävän
viivästyskoron siitä päivästä alkaen, jona sakon saanut yritys nosti
vahingonkorvauskanteen unionin tuomioistuimessa, siihen päivään asti, jona komissio
tosiasiallisesti maksoi korvauksen, EKP:n perusrahoitusoperaatioiden koron mukaan
korotettuna 3,5 prosenttiyksiköllä. Tätä korkokantaa sovelletaan varainhoitoasetuksen
99 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

8

Varainhoitoasetuksen 108 artiklan 4 kohta.

9

Asia C-301/19 P, valitus asiassa T-201/17 annetusta tuomiosta.

7

10 Edellä mainitun unionin tuomioistuimen tuomion mukaan

asianomaisille osapuolille lykätyistä takaisinmaksuista korkoina maksettava ”hyvitys”
olisi maksettava, jos tuotto on pienempi kuin hyvitys tai jos komissiolle alustavasti
maksetuista sakoista ei kerry korkoa, kuten voimassa olevissa varainhoitoasetuksen
säännöksissä säädetään. Samankaltaiseen asiaan liittyvän valituksen 10 yhteydessä
komissio pyysi unionin tuomioistuinta tarkastelemaan uudelleen kantaansa, joka
koskee sen hyväksymää hyvitystä, joka koostuu alustavien maksujen kattamien
pienennettyjen tai peruutettujen sakkojen takaisinmaksun viivästymisestä perittävistä
koroista. Unionin tuomioistuimessa on tällä hetkellä käsiteltävänä useita asioita, joita
ei ole vielä ratkaistu ensimmäisessä oikeusasteessa tai joihin on haettu muutosta 11.

Ehdotus

11 Edellä mainitun oikeudellisen muutoksenhaun ja muiden oikeustapausten

tuloksesta riippumatta komissio katsoo, että on kiireellisesti ehdotettava
lainsäädäntötoimia, joilla pyritään välttämään EU:n talousarvioon kohdistuvaa liiallista
painetta, joka johtuu viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä.

12 Komissio toimitti 22. huhtikuuta 2022 Euroopan parlamentille ja neuvostolle

ehdotuksen, jäljempänä ’ehdotus’, varainhoitoasetuksen muuttamisesta. Euroopan
unionin neuvosto pyysi 6. toukokuuta ja Euroopan parlamentti 16. toukokuuta 2022
Euroopan tilintarkastustuomioistuinta antamaan ehdotuksesta lausunnon.

13 Komission perustelujen mukaan ehdotuksella pyritään varmistamaan

asianmukainen aika-arvoa vastaava hyvitys siitä, että myöhemmin peruutettavan tai
pienennettävän sakon tai muun seuraamusmaksun alustavasti maksanut taho ei ole
voinut käyttää kyseisiä varojaan. Ehdotuksessa esitetään myös, että tämä hyvitys
kirjataan EU:n talousarvioon negatiivisena tulona, jotta vältetään kohtuuttomat
vaikutukset talousarvion menopuoleen ja mahdollistetaan se, että unioni voi täyttää
taloudelliset velvoitteensa vaikuttavammin.

10

Asia C-221/22 P, 28. maaliskuuta tehty valitus asiassa T-610/19 annetusta tuomiosta.

11

Asiat T-236/22, T-480/21, T-420/21, T-414/21, T-413/21, T-411/21, T-410/21, T-321/21, T313/21, T-310/21, T-292/21, T-291/21, T-80/21 ja T-94/20.

8

14 Tähän mennessä komissio on vahvistanut maksaneensa yhteensä kaksi miljoonaa

euroa korvauksia kahdessa asiassa unionin tuomioistuimen antamien
vahingonkorvauskanteita koskevien tuomioiden perusteella 12. Komissio arvioi
päätökseen saatettujen tapausten ja unionin tuomioistuimessa vireillä olevien
kanteiden tuloksista huhtikuussa 2022 tekemänsä arvioinnin perusteella, että
alustavien maksujen kattamien peruutettujen tai pienennettyjen sakkojen ja
seuraamusmaksujen kohteena olevien osapuolten mahdolliset korvausvaatimukset
voisivat olla arvoltaan yhteensä jopa 1,2 miljardia euroa.

12

Asiat T-201/17 ja T-610/19.

9

Yleiset huomautukset
15 Yleisesti ottaen tilintarkastustuomioistuin suhtautuu ehdotettuihin

varainhoitoasetuksen muutoksiin myönteisesti, koska niiden tarkoituksena on turvata
kohtuullinen hyvitys yrityksille ja jäsenvaltioille siinä tapauksessa, että alustavasti
maksettu sakko tai seuraamusmaksu palautetaan kokonaan tai osittain sen
peruuttamisen tai pienentämisen vuoksi. Tilintarkastustuomioistuin suhtautuu
kuitenkin varauksella ehdotukseen siltä osin kuin on kyse säännöistä, jotka koskevat
hyvitysten rahoituskulujen sisällyttämistä talousarvioon.

16 Ehdotus antaa komissiolle enemmän joustovaraa talousarvion hallinnoinnissa.

Ehdotus kyseisten kulujen kirjaamisesta negatiivisiksi tuloiksi merkitsee kuitenkin, että
komission ei tarvitsisi noudattaa menoihin sovellettavia tavanomaisia
talousarviomenettelyjä.

17 Tilintarkastustuomioistuin esittää myös erityisiä huomautuksia seuraavista

kysymyksistä:
a)

hyvityksen laskeminen (ks. kohdat 19–21)

b)

negatiivisten tulojen kirjaamisen vaikutus (ks. kohdat 22–25);

c)

viivästyskorkoja koskeva selvennys (ks. kohta 26)

d)

lopullisten sakkojen ja seuraamusmaksujen ottaminen talousarvioon (ks.
kohta 27).

18 Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että ehdotus on tehty samaan aikaan

kun unionin tuomioistuin tutkii vastaavaa asiaa koskevaa valitusta. On myös muita
vireillä olevia tapauksia, jotka liittyvät sakkojen ja seuraamusmaksujen hyvittämiseen
(ks. kohta 10). Tilintarkastustuomioistuin ehdottaa, että komissio seuraa aktiivisesti
näiden oikeustapausten seurauksia ja arvioi niiden vaikutusta varainhoitoasetukseen.

10

Erityiset huomautukset
Korvaukset

19 Komissio ehdotti, että hyvityskoron määrä laskettaisiin käyttäen EKP:n

perusrahoitusoperaatioiden korkoa korotettuna 1,5 prosenttiyksiköllä 13.
Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että ehdotettu korko on alhaisempi kuin
unionin tuomioistuimen hiljattain antamassa vahingonkorvauskannetta koskevassa
muutoksenhakutuomiossa vahvistettu korko (EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko
korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä), joka vastaa asianomaisen yrityksen pyyntöä.

20 Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korkoa

korotettuna 1,5 prosenttiyksiköllä ehdotetaan sovellettavaksi vastaavalla tavalla kuin
korkoa, joka on maksettava, kun velallinen antaa vakuuden (alustavan maksun sijaan)
oikeudenkäyntivaiheen ajaksi (ks. kohta 26). Varainhoitoasetuksen 108 artiklan
4 kohdassa ehdotetun koron ja edellä mainitusta oikeuskäytännöstä johtuvan koron
välinen ero aiheuttaa kuitenkin riskin siitä, että yritykset tai jäsenvaltiot voivat nostaa
vahingonkorvauskanteita Euroopan unionin tuomioistuimessa saadakseen suuremman
korvauksen kuin mitä ne saisivat ehdotettua korkoa soveltamalla.

21 Tilintarkastustuomioistuin panee myös merkille, että komissio ei ole ehdottanut

viivästyskorkoa (laskettuna EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korkokannan mukaisesti
korotettuna 3,5 prosenttiyksiköllä) koskevan säännöksen lisäämistä siltä varalta, että
korvausta ei makseta annetussa määräajassa (ks. kohta 09). Tilintarkastustuomioistuin
ehdottaa, että säädöstekstin selkeyttämiseksi komissio lisää edellä mainitun
säännöksen varainhoitoasetuksen 108 artiklan 4 kohtaan ehdottamaansa muutokseen
(ks. liite I) ja soveltaa viivästyskorkoja koskevia ehtoja varainhoitoasetuksen
116 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla.

Negatiiviset tulot

22 Talousarvion kannalta sakko tai seuraamusmaksu kirjataan tuloiksi, kun lopullinen

määrä on vahvistettu ja maksettu. Unionin tuomioistuimen oikeusmenettelyn aikana
sakkojen tai seuraamusmaksujen määriä ei oteta talousarvioon. Rahoituskulut, jotka
aiheutuvat peruutetuista tai pienennetyistä sakoista tai seuraamusmaksuista

13

Ehdotettu varainhoitoasetuksen 108 artiklan 4 kohta.

11
maksettavista korvauksista, kirjataan tällä hetkellä menoina EU:n talousarvion
otsakkeeseen 7 ”EU:n yleinen hallinto”.

23 Komission varainhoitoasetuksen 48 artiklan 1 kohtaan ehdottamien muutosten

tarkoituksena on kirjata korvausten rahoituskulut negatiivisina tuloina ja vähentää ne
lopullisten sakkojen ja seuraamusmaksujen talousarvioon otetuista määristä.
Tilintarkastustuomioistuimen näkemys on, että korvausten perimisellä negatiivisina
tuloina menojen sijaan ei olisi taloudellista vaikutusta EU:n talousarvioon
kokonaisuutena katsoen. Näin voitaisiin vähentää talousarvioon kohdistuvaa liiallista
painetta. Komission ei kuitenkaan tarvitsisi noudattaa menoihin sovellettavia
tavanomaisia talousarviomenettelyjä. Toisin sanoen komission ei tarvitsisi soveltaa
määrärahasiirtoja ja/tai lisätalousarvioita koskevia menettelyjä 14 varmistaakseen, että
tarvittavat määrärahat ovat käytettävissä, tai sisällyttää edellä mainittuja
kustannuksia osaksi hyväksyttyjen menojen kokonaismäärää omien varojen 15 ja
monivuotisen rahoituskehyksen 16 enimmäismäärien mukaisesti.

24 Rahoituskulujen kirjaaminen negatiivisina tuloina ei ole tavanomainen

talousarviokäytäntö. Tilintarkastustuomioistuin panee kuitenkin merkille, että komissio
aikoo ottaa käyttöön erillisen budjettikohdan tehostaakseen varainhoitoa koskevaa
raportointia, jotta sakoista ja seuraamusmaksuista saaduista tuloista vähennetyt
negatiiviset korvausmäärät voidaan yksilöidä. Komissio aikoo myös antaa lisätietoja
näistä korvauksista (esim. kuluvan vuoden osalta maksetuista tai maksettavista
määristä sekä seuraavan vuoden arvioiduista määristä) osana talousarvion ja sen
muutosten hyväksymiseen liittyvää aineistoa.

25 Ehdotuksen mukaan rahoituskulut katettaisiin tuloilla, jotka saadaan lopullisista

sakoista ja seuraamusmaksuista. Komissio pitää tätä yleisesti ottaen riittävänä.
Tilintarkastustuomioistuin panee kuitenkin merkille, että on olemassa riski, että
lopullisten sakkojen tai seuraamusmaksujen määrä ei kata samana vuonna maksettavia
korvauksia. Tämä tarkoittaa, että jos riski toteutuu, korvaus olisi rahoitettava muista
tuloista tai, viimeisenä keinona, jäsenvaltioiden bruttokansantuloon (BKTL)
perustuvista kansallisista lisärahoitusosuuksista (ks. kohta 27).

14

Varainhoitoasetuksen 30 ja 44 artikla.

15

Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053, annettu 14 päivänä joulukuuta 2020,
Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä ja päätöksen 2014/335/EU, Euratom
kumoamisesta (EUVL L 424, 15.12.2020, s. 1).

16

Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2020/2093 vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen
rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 433I, 22.12.2020, s. 11).

12

Viivästyskorko

26 Tilintarkastustuomioistuin suhtautuu myönteisesti varainhoitoasetuksen

99 artiklan 4 kohtaan ehdotettuun muutokseen. Muutoksella viittaus korkoon (EKP:n
perusrahoitusoperaatioiden korko korotettuna 1,5 prosenttiyksiköllä), joka on
maksettava, jos sakkojen tai seuraamusmaksujen kattamiseksi annetaan vakuus,
siirretään varainhoitoasetuksen ehdotettuun 108 artiklan 1 kohtaan. Ehdotuksessa
selvennetään, että viivästyskorkoa (EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko
korotettuna 3,5 prosenttiyksiköllä) sovelletaan ainoastaan tapauksiin, joissa komission
päätöksissä määrättyjen sakkojen ja seuraamusmaksujen määriä ei ole maksettu eikä
niitä ole katettu vakuudella.

Lopullisten sakkojen ja seuraamusmaksujen ottaminen
talousarvioon

27 Lopullisten sakkojen ja seuraamusmaksujen ottaminen talousarvioon

(varainhoitoasetuksen 107 artiklan 2 kohtaan ehdotetun mukaisesti) sen vuoden
loppuun mennessä, jota edeltävänä vuotena sakot tulivat lopullisiksi, antaisi EU:n
talousarviolle enemmän joustovaraa sen rahoitustarpeisiin vastaamisessa. Tämä
johtuu siitä, että ehdotuksen mukaan sakoista ja seuraamusmaksuista saatavat tulot
voitaisiin budjetoida sen vuoden loppuun asti, jota edeltävänä vuotena kyseiset määrät
ovat lopullisia, jos ne tarvitaan korvauksen kattamiseen käyttämättä muita
tulonlähteitä (ks. kohta 25).
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Ehdotukseen ehdotetut muutokset
28 Liitteessä I on tilintarkastustuomioistuimen esittämiä ehdotusta koskevia

muutoksia ja huomautuksia.

Tilintarkastustuomioistuimen V jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen
Tony Murphyn johdolla hyväksynyt tämän lausunnon Luxemburgissa
28. kesäkuuta 2022.
Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus-Heiner Lehne
presidentti
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Liite
Liite I – Tilintarkastustuomioistuimen esittämät ehdotusta
koskevat muutokset ja huomautukset
Ehdotuksen sisältö

Ehdotettu muutos

Ehdotuksen 1 artikla

Ehdotuksen 1 artikla

(…)

(…)

4)

4)

Muutetaan 108 artikla
seuraavasti:

Muutetaan 108 artikla
seuraavasti:

a) (…)

a) (…)

b) muutetaan 4 kohta
seuraavasti:

b) muutetaan 4 kohta
seuraavasti:

i) (…)

i) (…)

Ensimmäisen alakohdan
a alakohdassa tarkoitettua
määrää tai sen
asiaankuuluvaa osaa
korotetaan Euroopan
unionin virallisen lehden Csarjassa sen kuukauden
ensimmäisenä
kalenteripäivänä
julkaistulla Euroopan
keskuspankin
perusrahoitusoperaatioihin
sa soveltamalla korolla,
jona sakkoa, muuta
seuraamusmaksua tai
seuraamusta koskeva
päätös on annettu,
korotettuna yhdellä ja
puolella prosenttiyksiköllä.

Ensimmäisen alakohdan
a alakohdassa tarkoitettua
määrää tai sen
asiaankuuluvaa osaa
korotetaan Euroopan
unionin virallisen lehden Csarjassa sen kuukauden
ensimmäisenä
kalenteripäivänä
julkaistulla Euroopan
keskuspankin
perusrahoitusoperaatioihin
sa soveltamalla korolla,
jona sakkoa, muuta
seuraamusmaksua tai
seuraamusta koskeva
päätös on annettu,
korotettuna yhdellä ja
puolella prosenttiyksiköllä.
Jos i alakohdassa
tarkoitettua korkoa ei
makseta Euroopan unionin
tuomioistuimen antamassa
tuomiossa vahvistettuun
määräaikaan mennessä tai,
jos tällaista määräaikaa ei
ole, 30 päivän kuluessa

ii) (…).

Huomautukset
Tilintarkastustuomioistu
in ehdottaa selvennystä
siihen, että komissio voi
maksaa viivästyskorkoa,
jos korvaus maksetaan
takaisin myöhässä,
soveltaen
varainhoitoasetuksen
116 artiklan 5 kohdassa
säädettyjä
viivästyskorkoa koskevia
ehtoja (ks. kohta 21).
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Ehdotuksen sisältö

Ehdotettu muutos
tuomiosta, viivästyskorkoa
sovelletaan 116 artiklan
5 kohdan mukaisesti.
ii) (…).

Huomautukset

