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LÜHISELGITUS

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut võtta vastu määrus, 
millega luuakse energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet. Amet peaks etendama 
olulist osa kolmanda energiapaketi väljatöötamisel ja rakendamisel.  

Amet peab olema täiesti sõltumatu ning haldus- ja finantsküsimustes iseseisev, et täita oma 
rolli tarbijate ja sidusrühmade õiguste kaitsmisel.  Amet peaks saama aegsasti konsulteerida 
turuosalistega, olema volitatud kooskõlastama ja kontrollima investeeringuid ja tegelema 
turujärelevalvega ning saama teavitada esinevatest turumoonutustest. 

Amet peaks tegelema Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ettepanekute 
algatamise, järelevalve ja kinnitamisega, mis võimaldaks energia siseturu õiguslikult 
reguleeritumat arendamist, ning võtma asjakohaseid meetmeid heatasemelise tarbijakaitse 
tagamiseks. 

Ametil peab olema juhtiv roll põhivõrguettevõtjate tehniliste ja turureeglite algatamisel, 
väljatöötamisel, valideerimisel, rakendamisel ja jõustamisel.  Lisaks sellele peaks amet 
osalema Euroopa reeglite ulatuse ja sisu määratlemisel. Ametile tuleks anda 
otsustamispädevus, et jagada põhivõrguettevõtjatega reeglite koostamise ülesandeid. Amet 
peaks koos komisjoniga otsustama, kas teha uute piiriüleste infrastruktuuride puhul 
võimalikke erandeid omandisuhete eraldamise nõuetest. 

Euroopa Parlament peaks saama kontrollida ameti tegevust ja toimimist. 

Direktori valimine, ametiaja pikendamine ja ametist vabastamine peaks saama Euroopa 
Parlamendilt heakskiidu. Ameti direktor, haldusnõukogu ja reguleerivate asutuste nõukogu 
peaks andma aru Euroopa Parlamendile. Nad peaksid ilmuma Euroopa Parlamendi ette 
viimase taotlusel.
Haldusnõukogu peaks vastutama ainult juhtimise ja raamatupidamisega seonduvate küsimuste 
eest.  Haldusnõukogu liikmete arvu tuleks vähendada, sest kaksteist liiget on põhjendamatult 
palju, kui võrrelda seda reguleerivate asutuste nõukogu liikmete ja kogu ameti töötajate 
hulgaga. Haldusnõukogusse peaksid kuuluma üksnes isikud, kelle on ametisse nimetanud 
komisjon.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Amet peaks järjepidevalt 
kontrollima, kas turgudel esineb 
turumoonutusi, ning teavitama sellest 
komisjoni, Euroopa Parlamenti ja riikide 
ametiasutusi.

Or. en

Selgitus

Amet peaks saama mitte ainult teavitada, vaid ka kontrollida turge ning hoiatada aegsasti 
Euroopa institutsioone ja riikide ametiasutusi.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 (10) Ametil peaks olema ka võimalik välja 
anda mittesiduvaid suuniseid, et aidata 
reguleerivatel asutustel ja turul tegutsevatel 
isikutel head tava jagada.

(10) Ametil peaks olema ka võimalik välja 
anda siduvaid ja mittesiduvaid suuniseid, 
et aidata reguleerivatel asutustel ja turul 
tegutsevatel isikutel head tava jagada.

Or. en

Selgitus

Ameti pädevust tuleb laiendada, et ta saaks etendada olulist osa tarbijate ja sidusrühmade 
huvide kaitsmisel.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Ametil peab olema kõrgetasemel
professionaalne personal. Eelkõige 
kasutab amet ära riiklike reguleerivate 
asutuste, komisjoni ja liikmesriikide 
lähetatud personali oskusi ja kogemusi. 
Ameti töötajate suhtes kohaldatakse 
Euroopa ühenduste ametnike 
personalieeskirju, Euroopa ühenduste 
muude teenistujate teenistustingimusi ning 
Euroopa ühenduse institutsioonide poolt 
nende personalieeskirjade ja 
teenistustingimuste kohaldamiseks ühiselt 
vastuvõetud eeskirju. Haldusnõukogu peab 
kokkuleppel komisjoniga võtma vastu 
vajalikud rakendusmeetmed.

(16) Ametil peab olema kõrgetasemeline
professionaalne personal, kusjuures 
erandkorras võetakse tööle riiklike 
reguleerivate asutuste lähetatud personali.
Ameti töötajate suhtes kohaldatakse 
Euroopa ühenduste ametnike 
personalieeskirju, Euroopa ühenduste 
muude teenistujate teenistustingimusi ning 
Euroopa ühenduse institutsioonide poolt 
nende personalieeskirjade ja 
teenistustingimuste kohaldamiseks ühiselt 
vastuvõetud eeskirju. Haldusnõukogu peab 
kokkuleppel komisjoniga võtma vastu 
vajalikud rakendusmeetmed.

Or. en

Selgitus

Kui võetakse tööle liiga palju riiklike asutuste ja reguleerivate asutuste lähetatud töötajaid, 
vähendaks see ameti sõltumatust ning seda võimalust tuleks kasutada vaid erandjuhtudel.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kolmandad riigid peaksid saama 
osaleda ameti töös kooskõlas asjaomaste 
ühenduse sõlmitud lepingutega.

(18) Koostöö kolmandate riikide 
energiasektorit reguleerivate ametitega 
peaks toimuma kooskõlas asjaomaste 
ühenduse sõlmitud lepingutega.

Or. en
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Selgitus

Tuleb teha selgeks, et kolmandate riikide osalus toimub vaid teiste energiasektorit 
reguleerivate ametitega (mitte lihtsalt välisriigi subjektidega) tehtavate koostööprojektide 
raames ning nad ei osale otseselt ameti töös.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Amet annab oma tegevusest aru 
Euroopa Parlamendile.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament peaks saama kontrollida ameti tegevust ja toimimist.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) esitada põhivõrguettevõtjatele 
adresseeritud arvamusi;

a) esitada põhivõrguettevõtjatele 
adresseeritud arvamusi ja soovitusi;

Or. en

Selgitus

Ameti otsustamispädevust tuleks suurendada, et jagada põhivõrguettevõtjatega eeskirjade 
koostamise ülesandeid.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) esitada reguleerivatele asutustele 
adresseeritud arvamusi;

b) esitada reguleerivatele asutustele 
adresseeritud arvamusi ja soovitusi;

Or. en

Selgitus

Ameti otsustamispädevust tuleks suurendada, et jagada põhivõrguettevõtjatega eeskirjade 
koostamise ülesandeid.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Amet võib komisjoni taotlusel või omal 
algatusel esitada komisjonile arvamuse 
kõikide küsimuste kohta, mis on seotud 
tema asutamise eesmärgiga. 

5. Amet võib komisjoni taotlusel või omal 
algatusel esitada komisjonile arvamuse või 
soovituse kõikide küsimuste kohta, mis on 
seotud tema asutamise eesmärgiga.

Or. en

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekutest 5 ja 6.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib esitada oma arvamuse 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 

3. Amet kinnitab reeglid ja eeskirjad, 
sealhulgas 10-aastase investeerimiskava, 
et tagada diskrimineerimise puudumine, 
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elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule 
ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule nende tehniliste ja 
turureeglite, iga-aastase tööprogrammi 
kavandi ning 10-aastase 
investeerimiskava kavandi kohta.

tõhus konkurents ning turu tõhus ja 
turvaline toimimine.

Or. en

Selgitus

Ametil peavad olema täielikud volitused Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
ettepanekute kooskõlastamiseks ja kinnitamiseks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Amet annab komisjonile omal 
algatusel või viimase taotlusel nõu 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku strateegiasuuniste koostamisel, 
millest lähtuvalt töötatakse välja määruse 
(EÜ) nr 1228/2003 artikli 2c lõike 1 
punktide a ja c ning määruse (EÜ) nr 
1775/2005 artikli 2c lõike 1 punktide a ja 
c kohased reeglid ja eeskirjad (sh 
tehnilised reeglid, ühised 
võrguhaldusvahendid, teadusuuringute 
kavad, 10-aastane investeerimiskava koos 
kahe aasta tagant koostatava tootmise 
piisavuse väljavaatega, iga-aastane 
tööprogramm), ning vajaduse korral teeb 
seda ka kohustuslike suuniste 
vastuvõtmisel. Amet annab komisjonile 
omal algatusel või viimase taotlusel nõu 
turureeglite koostamisel, sealhulgas 
kohustuslike suuniste vastuvõtmisel.

Or. en
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Selgitus

Eelnevalt tuleks kindlaks määrata kavandatavate reeglite kohaldamisala ja ulatus, sõltumata 
sellest, kas reeglid kehtivad kõigi põhivõrkude infrastruktuuride või olemasolevate riiklike 
põhivõrkude suhtes. Esmalt peaks amet andma komisjonile viimase taotlusel või omal 
algatusel nõu selliste reeglite või eeskirjade täpse kohaldamisala ja ulatuse kohta, mis 
käsitlevad elektri- ja gaasimääruse artikli 2c lõikes kolm mainitud valdkondi. Samuti tuleb 
kindlaks määrata kõrgema taseme eesmärgid ja 10-aastase investeerimiskava ulatus.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Amet konsulteerib ulatuslikult ja 
aegsasti ning avatult ja läbipaistval viisil 
turuosaliste, tarbijate ja lõppkasutajatega,  
võttes eriti arvesse oma kohustusi 
põhivõrguettevõtjate ees.  

Or. en

Selgitus

Praegu korraldab ELi tasandil avalikke arutelusid elektri- ja gaasisektori Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG). Nüüd peaks amet saama endale selle ülesande, 
kuna on juba olemas asjakohased ja kindlad eeskirjad ning avalike arutelude läbiviimise 
kogemus. Lisaks sellele on amet – erinevalt Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikust 
– asutus, mis on ellu kutsutud selleks, et kaitsta kõigi turuosaliste huve.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist
liiget. Neist kuus nimetab ametisse 
komisjon ning kuus nõukogu. Ametiaeg 
on viis aastat ning sama isiku võib ühe 
korra ametisse tagasi nimetada.

1. Haldusnõukogusse kuulub kuus liiget, 
kelle nimetab ametisse komisjon. Ametiaeg 
on viis aastat ning sama isiku võib ühe 
korra ametisse tagasi nimetada.
Haldusnõukogu koosseis tuleb Euroopa 
Parlamendis hääletusel heaks kiita.
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Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament peaks saama kontrollida ameti tegevust ja toimimist. Seepärast peab 
amet andma oma tegevusest aru Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Haldusnõukogu koosoleku kutsub kokku 
esimees. Ameti direktor osaleb arutelus, 
kui haldusnõukogu ei otsusta teisiti. 
Haldusnõukogu tuleb korraliseks istungiks 
kokku vähemalt kaks korda aastas. Ta 
tuleb kokku ka esimehe algatusel, 
komisjoni taotlusel või vähemalt 
kolmandiku liikmete taotlusel. 
Haldusnõukogu võib vaatlejana 
koosolekule kutsuda isikuid, kelle 
seisukoht võib olla huvipakkuv. 
Haldusnõukogu liikmed võivad vastavalt 
töökorrale kasutada nõustajate või 
ekspertide abi. Haldusnõukogule osutab 
sekretäriteenuseid amet.

3. Haldusnõukogu koosoleku kutsub kokku 
esimees. Ameti direktor osaleb arutelus, 
kui haldusnõukogu ei otsusta teisiti. 
Haldusnõukogu tuleb korraliseks istungiks 
kokku vähemalt neli korda aastas. Ta tuleb 
kokku ka esimehe algatusel, komisjoni 
taotlusel või vähemalt kolmandiku liikmete 
taotlusel. Haldusnõukogu võib vaatlejana 
koosolekule kutsuda isikuid, kelle 
seisukoht võib olla huvipakkuv. 
Haldusnõukogu liikmed võivad vastavalt 
töökorrale kasutada nõustajate või 
ekspertide abi. Haldusnõukogule osutab 
sekretäriteenuseid amet. 

Or. en

Selgitus
Neli istungit aastas annaks parema ülevaate ameti hallatavatest poliitikavaldkondadest ja 
võimaldaks korrapärasemalt tööd suunata. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Haldusnõukogu otsuste vastuvõtmiseks 
on vaja kaht kolmandikku kohalolevate 
liikmete häältest.

4. Haldusnõukogu otsuste vastuvõtmiseks 
on vaja kohalolevate liikmete absoluutset 
häälteenamust.
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Or. en

Selgitus

Kuna haldusnõukogu liikmeid on nüüd ainult kuus (muudatusettepanek 16), tuleb täpsustada 
hääletamisreegleid.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Haldusnõukogu võib ametist 
vabastada komisjoni ettepanekul ja 
Euroopa Parlamendi otsusega. Euroopa 
Parlament võtab otsuse vastu absoluutse 
häälteenamusega.

Or. en

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 12.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Haldusnõukogu vastutab ainult 
juhtimise ja raamatupidamisega 
seonduvate küsimuste eest. 

Or. en

Selgitus

Ülesannete jaotus kahe nõukogu vahel peaks olema selge ning haldusnõukogul peaksid olema 
ainult juhtimise ülesanded, et anda ametile reguleerimisega seotud kohustuste tõhusaks ja 
iseseisvaks täitmiseks vajalikud volitused . 
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Euroopa Parlament võib kutsuda 
haldusnõukogu liikmeid pädeva komisjoni 
ette esinema ning selle liikmete 
küsimustele vastama.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament peaks saama kontrollida ameti tegevust ja toimimist.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 11 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleerivate asutuste nõukogusse 
kuulub vastavalt direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a sätestatule üks reguleeriva 
asutuse esindaja igast liikmesriigist ja üks
hääleõiguseta komisjoni esindaja. Iga 
liikmesriigi reguleeriv asutus nimetab ühe 
asendusliikme.

1. Reguleerivate asutuste nõukogusse 
kuulub vastavalt direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a sätestatule üks reguleeriva 
asutuse esindaja igast liikmesriigist ja kaks 
nõuandva pädevusega hääleõiguseta 
komisjoni esindajat. Iga liikmesriigi 
reguleeriv asutus nimetab ühe 
asendusliikme. 

Or. en

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 17.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 12 lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa Parlament võib kutsuda 
reguleerivate asutuste nõukogu liikmeid 
pädeva komisjoni ette esinema ning selle 
liikmete küsimustele vastama.

Or. en

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 16.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi, vähemalt 
kahe kandidaadi seast, kelle esitab 
komisjon pärast seda, kui nad on teatanud 
soovist osaleda konkursil. Enne ametisse 
määramist võib haldusnõukogu valitud 
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele.

2. Direktori nimetab ametisse 
haldusnõukogu, pidades silmas tema 
pädevust, oskusi ja kogemusi, vähemalt 
kahe kandidaadi seast, kelle esitab 
komisjon pärast seda, kui nad on teatanud 
soovist osaleda konkursil. Enne ametisse 
nimetamist kutsutakse haldusnõukogu 
valitud kandidaat esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele. 
Kandidatuur tuleb Euroopa Parlamendis 
hääletusel heaks kiita.

Or. en

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 17.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Haldusnõukogu teatab direktori ametiaja 
pikendamise kavatsusest Euroopa 
Parlamendile. Ühe kuu jooksul enne 
ametiaja pikendamist võidakse direktor 
kutsuda esinema Euroopa Parlamendi 
pädeva komisjoni ette, et vastata selle 
liikmete küsimustele.

5. Haldusnõukogu teatab direktori ametiaja 
pikendamise kavatsusest Euroopa 
Parlamendile. Ametiaja pikendamisele 
eelneval kuul esineb direktor Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ees ja vastab
selle liikmete küsimustele. Direktori 
ametiaja pikendamine tuleb Euroopa 
Parlamendis hääletusel heaks kiita.

Or. en

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 17.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Direktori võib ametist vabastada üksnes
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega.

7. Direktori võib ametist vabastada 
haldusnõukogu otsusega, mis tehakse 
pärast reguleerivate asutuste nõukoguga 
nõupidamist. Haldusnõukogu peab selle 
otsuse tegema vähemalt oma liikmete 
kolmeneljandikulise häälteenamusega. 
Direktori võib ametist vabastada ka 
Euroopa Parlament pärast 
konsulteerimist reguleerivate asutuste 
nõukoguga. Euroopa Parlament võtab 
otsuse vastu absoluutse häälteenamusega. 

Or. en

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 17.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 14 lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa Parlament võib kutsuda 
direktori pädeva komisjoni ette esinema ja 
selle liikmete küsimustele vastama.

Or. en

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 17.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 15 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Euroopa Parlament võib kutsuda 
apellatsiooninõukogu liikmeid pädeva 
komisjoni ette esinema ning selle liikmete 
küsimustele vastama.

Or. en

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 17.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 25 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Haldusnõukogu võib vastu võtta sätteid, 4. Haldusnõukogu võib vastu võtta sätteid, 
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mis lubavad liikmesriikide ekspertidel 
töötada ameti juures lähetuses.

mis lubavad erandjuhtudel  liikmesriikide 
ekspertidel töötada ameti juures lähetuses.

Or. en

Selgitus

Kui võetakse tööle liiga palju riiklike asutuste ja reguleerivate asutuste lähetatud töötajaid, 
vähendaks see ameti sõltumatust ning seda võimalust tuleks kasutada vaid erandjuhtudel.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28. Amet on osalemiseks avatud riikidele, 
kes ei ole Euroopa Liidu liikmed ning on 
sõlminud Euroopa Liiduga sellealased 
kokkulepped. Vastavalt nende kokkulepete 
asjakohastele sätetele töötatakse välja kord, 
millega nähakse eelkõige ette nende riikide 
ameti töös osalemise laad, ulatus ja
menetluslikud aspektid, sealhulgas sätted 
rahaliste osamaksude ja töötajate kohta.

28. Amet on koostööks avatud selliste 
riikide energeetikasektorit reguleerivatele 
asutustele, kes ei ole Euroopa Liidu 
liikmed ning on sõlminud Euroopa Liiduga 
sellealased kokkulepped. Vastavalt nende 
kokkulepete asjakohastele sätetele 
töötatakse välja kord, millega nähakse 
eelkõige ette nende kolmandate riikide 
energiasektorit reguleerivate asutuste
osalemise laad, ulatus ja menetluslikud 
aspektid, sealhulgas sätted rahaliste 
osamaksude ja töötajate kohta.

Or. en

Selgitus

Sõnastuse muutmine. Muudab artikli sõnastuse selgemaks. 


	709858et.doc

