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NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr …/2010,

…,

millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 

aastateks 2007–2013

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 312,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu riikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut1,

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

  

1 ELT C, …, …, lk ….
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ning arvestades järgmist:

(1) Alates 1988. aastast on mitmeaastane finantsraamistik ja sellega seotud sätted kindlaks 

määratud institutsioonidevaheliste kokkulepetega. Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2007–2013 kehtestati 17. mail 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 

vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppega eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta1.

(2) Aluslepingu artikli 312 kohaselt tuleb mitmeaastane finantsraamistik kindlaks määrata 

määruse vormis.

(3) Vastavalt järjepidevuse põhimõttele, mis tuleneb asjaolust, et Euroopa Liit on Euroopa 

Ühenduse õigusjärglane, tuleb ühenduse acquis ja praegusel juhul institutsioonidevaheliste 

lepingute sisu alles jätta, kui aluslepingus ei ole ette nähtud teisiti. Seega tuleb acquis' uude 

õiguslikku vormi ümber kirjutada, lisades käesolevasse määrusesse mitmeaastase 

finantsraamistiku ja teised 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe 

asjakohased sätted.

  

1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
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(4) Mitmeaastase finantsraamistikuga tuleks kehtestada kulukohustuste assigneeringute ja 

maksete assigneeringute ülemmäärad. Nimetatud ülemmäärad peaksid pidama kinni 

nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsuses 2007/436/EÜ (Euroopa ühenduste omavahendite 

süsteemi kohta)1 sätestatud omavahendite ja kulukohustuste assigneeringute 

ülemmääradest. Igaks aastaks ajavahemikus 2007–2013 ja iga rubriigi või alamrubriigi 

kohta tuleks kehtestada kulutuste summa kulukohustuste täitmisega seotud 

assigneeringutena. Kulutuste iga-aastased üldsummad tuleks samuti kehtestada nii 

kulukohustuste täitmisega seotud assigneeringute kui ka makseteks ettenähtud 

assigneeringutena.

(5) Erivahendid, hädaabireserv, solidaarsusfond, paindlikkusinstrument, Globaliseerumisega 

Kohanemise Euroopa Fond ning erakorraliste asjaolude puhuks ette nähtud varu on 

vajalikud selleks, et liit saaks reageerida ettenägematutele asjaoludele või rahastada selgelt 

kindlaks määratud kulutusi, mida ei ole võimalik rahastada mitmeaastases 

finantsraamistikus kehtestatud ühe või enama muu rubriigi ülemmäärade piires. Seetõttu, 

juhul kui on vaja kasutada erivahendeid, tuleb ette näha võimalus kanda kulukohustuste 

assigneeringud eelarvesse suurematena, kui mitmeaastase finantsraamistikuga kehtestatud 

ülemmäärades ette nähtud.

(6) Mitmeaastane finantsraamistik tuleks kindlaks määrata 2004. aasta hindades. Kindlaks 

tuleks määrata ka mitmeaastase finantsraamistiku tehniliste kohanduste eeskirjad, et oleks 

võimalik ümber arvutada ülemmäärad ja kasutada jäänud varud.

  

1 ELT L 163, 23.6.2007, lk 17.
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(7) Mitmeaastases finantsraamistikus ei tuleks arvestada eelarvepunkte, mida rahastatakse 

nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse nr 1605/2002 (EÜ, Euratom) (mis käsitleb Euroopa 

ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)1 artikli 18 tähenduses 

sihtotstarbelistest tuludest.

(8) Mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi 1b (Ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive 

tagamiseks) kulukohustuste assigneeringute ülemmäärad ja riigipõhiste vahendite 

kehtestamise metoodika lepiti kokku Euroopa Ülemkogu kohtumisel 15. ja 16. detsembril 

2005. Riigipõhiste vahendite kindlaksmääramisel kasutatud sisemajanduse koguprodukti 

(edaspidi „SKP”) prognooside aluseks oli vastavalt Euroopa Ülemkogu kohtumisel 

15. ja 16. detsembril 2005 vastuvõetud järeldustele lisatud aastate 2007–2013 

finantsperspektiivi käsitleva eesistujariigi ettepaneku punktile 41 2005. aasta aprillis 

avaldatud statistika. Nimetatud dokumendi punktis 42 on sätestatud, et 2010. aastal tuleb 

kõnealuseid vahendeid kohandada juhul, kui SKP tegelik kumuleeritud kasv aastatel 2007–

2009 erineb +/-5 % 2005. aastal kasutatud prognoosi tulemustest.

(9) Kindlaks tuleks määrata ka eeskirjad muude juhtumite puhuks, kus mitmeaastast 

finantsraamistikku tuleks kohandada. Nimetatud kohandused võivad olla seotud eelarve 

täitmise, ülemäärase valitsemissektori eelarvepuudujäägi, aluslepingu läbivaatamise või 

laienemisega.

  

1 ELT L 248, 16.9.2002, lk 1. 
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(10) Tuleks ette näha sätted mitmeaastase finantsraamistiku muutmiseks ettenägematute 

asjaolude korral, mida ei saa rahastada mitmeaastase finantsraamistiku olemasolevate 

ülemmäärade piires. Muudatusettepanekus peaks komisjon uurima võimalust jaotada 

assigneeringud rubriikide sees või vahel ümber, samuti võimalust tasaarvestada ühe 

rubriigi ülemmäära mis tahes suurendamine mõne teise rubriigi ülemmäära vähendamise 

abil.

(11) Eelarvemenetluse käigus tehtava institutsioonidevahelise koostöö reguleerimiseks tuleks 

sätestada üldeeskirjad.

(12) Sujuva eelarvemenetluse tagamiseks on vaja sätestada põhieeskirjad ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika kulude kandmiseks eelarvesse ja mitmeaastase finantsraamistikuga 

hõlmatud perioodi üldsumma.

(13) Eelarvemenetluse käigus tehtava institutsioonidevahelise koostöö ning ühise välis- ja 

julgeolekupoliitikaga seotud kulutuste eelarvestamise üksikasjalik korraldus on kindlaks 

määratud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelises […]* 2010. aasta 

institutsioonidevahelises kokkuleppes eelarvealase koostöö ja usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta1.

(14) Komisjon peaks esitama ettepaneku uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta enne 

2011. aasta juulit, et institutsioonidel oleks võimalik see heaks kiita piisavalt vara enne 

järgmise mitmeaastase finantsraamistiku algust. Käesoleva määrusega kehtestatud 

mitmeaastase finantsraamistiku kohaldamist peaks jätkama juhul, kui uut raamistikku ei 

kiideta heaks enne käesoleva määrusega kehtestatud mitmeaastase finantsraamistiku 

kehtivuse lõppemist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

  

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev.
1 ELT C…
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Artikkel 1

Mitmeaastane finantsraamistik

1. Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2007–2013 (edaspidi „finantsraamistik”) 

esitatakse lisas.

2. Iga finantsraamistikus esitatud absoluutsumma kujutab endast Euroopa Liidu üldeelarve 

kohaste kulutuste aastast ülemmäära. Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon järgivad 

finantsraamistikus esitatud iga-aastaste kulude ülemmäärasid iga eelarvemenetluse puhul ja 

asjaomase aasta eelarve täitmisel.

Finantsjuhtimise usaldusväärsuse kindlustamiseks tagavad nad võimalust mööda 

eelarvemenetluse käigus ja eelarve vastuvõtmise ajal, et eri rubriikide ülemmäärade piires 

jäetakse piisav varu, välja arvatud finantsraamistiku alamrubriigi 1b puhul.
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Artikkel 2

Erivahendid

Artiklites 8–12 ettenähtud erivahendid tagavad finantsraamistiku paindlikkuse. Kulukohustuste 

assigneeringud võib eelarvesse kanda väljaspool finantsraamistiku asjaomaste rubriikide 

ülemmäärasid, kui on vaja kasutada hädaabireservi, solidaarsusfondi, paindlikkusinstrumendi, 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi ning erakorraliste asjaolude puhuks ette nähtud 

varu vahendeid.

Artikkel 3

Omavahendite ülemmäära järgimine

1. Ühegi finantsraamistikuga hõlmatud aasta puhul ei tohi vajalike makseteks ettenähtud 

assigneeringute üldsumma pärast iga-aastast kohandamist ja muid kohandusi või 

muudatusi arvesse võttes olla selline, et tagajärjeks on omavahendite sissenõudemäär, mis 

ületab otsuses 2007/436/EÜ, Euratom omavahenditele kehtestatud ülemmäära.

2. Vajadusel alandatakse finantsmääruses esitatud ülemmäärasid, et tagada 

otsuses 2007/436/EÜ, Euratom omavahenditele kehtestatud ülemmäära järgimine.
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Artikkel 4

Tehniline kohandamine

1. Igal aastal teeb komisjon enne aasta n+1 eelarvemenetlust finantsraamistikku järgmised 

tehnilised kohandused:

a) hindab ülemmäärad ja kulukohustuste täitmisega seotud assigneeringute ja 

makseteks ettenähtud assigneeringute üldsummad ümber aasta n+1 hindades;

b) arvutab otsuses 2007/436/EÜ, Euratom kehtestatud omavahendite ülemmäära 

piiresse jääva varu;

c) arvutab artiklis 12 ette nähtud erakorraliste asjaolude puhuks ette nähtud varu 

absoluutsumma.

2. Komisjon teeb lõikes 1 osutatud tehnilised kohandused, tuginedes 2 % suurusele 

aastadeflaatorile.

3. Lõikes 1 osutatud tehniliste kohanduste tulemused ja nende aluseks olevad 

majandusprognoosid edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

4. Asjaomase aasta suhtes ei saa teha kõnealuse aasta jooksul või siis järgnevatel aastatel 

tagantjärele täiendavaid tehnilisi kohandusi.
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Artikkel 5

Rakendamisega seotud kohandamine

Euroopa Parlamendile ja nõukogule finantsraamistiku tehniliste kohanduste tulemuste teatamisel 

esitab komisjon ettepanekud makseteks ettenähtud assigneeringute üldsumma kohandamiseks, mida 

ta peab rakendamisest lähtuvalt vajalikuks, et tagada nende assigneeringute korrapärane areng 

kulukohustuste täitmisega seotud assigneeringute suhtes. Kõnealuseid ettepanekuid käsitlevad 

otsused tehakse enne n aasta 1. maid.

Artikkel 6

Ülemäärase valitsemissektori eelarvepuudujäägiga seonduvad kohandused

Juhul kui nõukogu tühistab otsuse peatada ülemäärase valitsemissektori eelarve puudujäägi puhuks 

kehtestatud menetluse tulemusena ühtekuuluvusfondi eelarveliste kulukohustuste täitmine, otsustab 

ta komisjoni ettepaneku põhjal ja pidades kinni asjaomasest põhiõigusaktist, kas kanda peatatud 

kulukohustused üle järgmistesse aastatesse. Aastaks n ette nähtud kulukohustusi ei saa üle kanda 

kaugemale kui aastasse n+2.
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Artikkel 7

Finantsraamistiku muutmine

1. Ettenägemata asjaoludel võib finantsraamistikku muuta komisjoni ettepaneku põhjal, 

pidades seejuures kinni otsuses 2007/436/EÜ, Euratom kehtestatud omavahendite 

ülemmäärast.

2. Üldjuhul tuleb kõik lõikes 1 osutatud muutmisettepanekud esitada ja vastu võtta enne 

asjaomase aasta või esimese asjaomase aasta eelarvemenetluse algust.

3. Iga finantsraamistiku muutmist käsitleva ettepanekuga uuritakse võimalusi kulud 

muudetava rubriigiga hõlmatud programmide vahel ümber jaotada, pidades eeskätt silmas 

assigneeringute eeldatavat alakasutamist. Eesmärgiks peaks olema see, et oluline osa uutest 

kavandatud kuludest nii absoluutsuurusena kui ka protsendimäärana jäävad rubriigi kehtiva 

ülemmäära piiresse.

4. Iga finantsraamistiku muutmist käsitleva ettepanekuga uuritakse võimalusi tasaarvestada 

ühe rubriigi ülemmäära mis tahes suurendamine mõne teise rubriigi ülemmäära 

vähendamise abil.

5. Iga muudatuse puhul säilib asjakohane suhe kulukohustuste ja maksete vahel.
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Artikkel 8

Hädaabireserv

Hädaabireserv on ette nähtud kiireks reageerimiseks kolmandate riikide konkreetsetele 

abivajadustele selliste sündmuste järel, mida eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha, 

eelkõige humanitaarmeetmete teostamiseks, aga vastava olukorra kujunedes ka mittesõjaliste 

kriiside ohjamiseks ja kodanikukaitse eesmärgil. Finantsraamistiku kehtivuse ajal on selleks igal 

aastal ette nähtud 221 miljonit eurot 2004. aasta hindades.

Artikkel 9

Euroopa Liidu Solidaarsusfond

Euroopa Liidu Solidaarsusfond annab vastavalt asjaomasele põhiõigusaktile kiireloomulist

finantsabi katastroofide korral, mis leiavad aset liikmesriigi või kandidaatriigi territooriumil. 

Solidaarsusfondi jaoks eraldatavate summade ülempiir on 1 miljardit eurot aastas 

(jooksevhindades). Iga aasta 1. oktoobril jääb enne aasta lõppu tekkivate vajaduste rahuldamiseks 

kasutada vähemalt veerand aastasummast. Eelarvesse kandmata iga-aastast summat ei saa kanda üle 

järgnevatele aastatele.
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Erandjuhtudel ning juhul, kui solidaarsusfondi olemasolevatest rahalistest vahenditest katastroofi 

toimumise aastal ei piisa asjaomase alusaktiga määratletud abi andmiseks sellises suuruses, nagu 

eelarvepädev asutus vajalikuks peab, võib komisjon teha ettepaneku vahe rahastamiseks järgmisel 

aastal kasutada olevatest vahenditest. Solidaarsusfondi iga-aastane eelarvemaht ei tohi mingil juhul 

ületada 1 miljardit eurot (jooksevhindades).

Artikkel 10

Paindlikkusinstrument

Paindlikkusinstrumendi aastane ülemmäär on 200 miljonit eurot aastas (jooksevhindades) ja selle 

eesmärk on teataval eelarveaastal ja esitatud summa piires rahastada selgelt määratletud kulusid, 

mida ei saa rahastada ühe või mitme muu rubriigi ülemmäärade piires.

Iga-aastasest summast kasutamata jäänud osa võib kanda üle kuni aastani n+2. 

Paindlikkusinstrumendi rakendamise puhul võetakse kõigepealt kasutusele ülekantud summad, 

kronoloogilises järjestuses. See osa n aasta summast, mida ei kasutata ära aastal n+2, tühistatakse.
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Artikkel 11

Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise Fond

Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise Fondi eesmärk on osutada täiendavat abi töötajatele, kes 

kannatavad maailma kaubanduse struktuursete muutuste tagajärgede tõttu, et aidata neil tagasi 

pöörduda tööturule.

Fond ei või ületada iga-aastast maksimaalset summat 500 miljonit eurot (jooksevhindades), mis 

eraldatakse varust, mis on tekkinud eelmise aasta kulude üldise ülemmäära ja/või kahe eelmise 

aasta jooksul tühistatud kulukohustuste assigneeringute raames, võtmata seejuures arvesse 

finantsraamistiku alamrubriigiga 1b seotud assigneeringuid.

Nimetatud assigneeringud kantakse tavapärase eelarvemenetluse teel Euroopa Liidu üldeelarvesse 

kui määratlemata otstarbega assigneeringud nii pea, kui komisjon on teinud kindlaks eespool 

määratletud piisavad varud ja/või tühistatud kulukohustuste assigneeringud.
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Artikkel 12

Erakorraliste asjaolude puhuks ette nähtud varu

1. Ettenägematutele asjaoludele reageerimiseks ja viimase võimalusena kasutamiseks luuakse 

erakorraliste asjaolude puhuks ette nähtud varu, mille suurus on kuni 0,03 % liidu

kogurahvatulust ning mis on väljaspool 2007–2013 aasta finantsraamistiku asjaomaste 

rubriikide ülemmäärasid.

2. Erakorraliste asjaolude puhuks ette nähtud varu kasutamine ei tohi ühelgi aastal ületada 

artikli 4 lõike 1 punktis c ette nähtud maksimaalset summat ja see peab olema kooskõlas 

omavahendite ülemmääraga.

3. Erakorraliste asjaolude puhuks ette nähtud varu kasutuselevõtmisega kättesaadavaks tehtud 

summad tasakaalustatakse täielikult finantsraamistiku raames jooksva eelarveaasta või 

tulevaste eelarveaastate ühe või mitme rubriigi varuga.

4. Lõike 3 kohaselt tasakaalustatud summasid ei võta kasutusele finantsraamistiku raames. 

Erakorraliste asjaolude puhuks ette nähtud varu kasutamine ei tohi kaasa tuua jooksva 

eelarveaasta või tulevaste eelarveaastate osas sätestatud kulukohustuste ja maksete 

assigneeringute ülemmäärade ületamist.
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Artikkel 13

Finantsraamistiku kohandamine aluslepingu muutmise korral

Kui mitmeaastase finantsraamistiku jooksul tehakse aluslepingus muudatus, mis mõjutab eelarvet, 

tehakse finantsraamistikus vajalikud kohandused.

Artikkel 14

Finantsraamistiku kohandamine laienemise korral

Kui mõni uus liikmesriik ühineb Euroopa Liiduga finantsraamistikuga hõlmatud ajavahemikul, 

kohandatakse komisjoni ettepaneku põhjal finantsraamistikku, et võtta arvesse 

ühinemisläbirääkimistest tingitud kulutusi.

Artikkel 15

Eelarvemenetluse käigus tehtav institutsioonidevaheline koostöö

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon (edaspidi „institutsioonid”) võtavad iga-aastase 

eelarvemenetluse lihtsustamiseks mis tahes meetmeid.

Institutsioonid teevad kogu menetluse vältel heas usus koostööd oma seisukohtade lähendamiseks. 

Institutsioonid teevad asjakohaste institutsioonidevaheliste kontaktide abil koostööd, et jälgida töö 

edenemist ja analüüsida oma seisukohtade lähedust menetluse kõikides etappides.
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Institutsioonid tagavad nii palju kui võimalik oma tööde ajakava kooskõlastamise, et võimaldada 

menetluste läbiviimist ühtsel ja kooskõlastatud viisil, mille lõpptulemuseks on eelarve lõplik 

vastuvõtmine.

Kolmepoolseid kohtumisi võib korraldada menetluse kõikidel etappidel ja erineval esindatuse 

tasemel, sõltuvalt kavandatava arutelu olemusest. Iga institutsioon nimetab kooskõlas oma 

kodukorraga kohtumisel osalejad, määrab kindlaks oma läbirääkimismandaadi ja teavitab 

õigeaegselt teisi institutsioone kohtumiste korrast.

Artikkel 16

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rahastamine

ÜVJP eelarvepeatükki kantud summa katab tegelikud eeldatavad vajadused, mida hinnatakse 

eelarveprojekti koostamise raames, lähtudes igal aastal Euroopa Liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja tehtavatest prognoosidest, ning see sisaldab piisava varu 

ettenägemata meetmeteks. Vahendeid reservi kanda ei saa.

ÜVJP jaoks eraldatakse aastateks 2007–2013 vähemalt 1 740 miljonit eurot (jooksevhindades).
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Artikkel 17

Üleminek järgmisesse finantsraamistikku

Enne 1. juulit 2011 esitab komisjon ettepaneku uue finantsraamistiku vastuvõtmiseks.

Juhul kui enne 31. detsembrit 2013 ei võeta vastu nõukogu määrust uue finantsraamistiku 

kindlaksmääramise kohta, kohaldatakse aluslepingu artikli 312 lõiget 4. Kui sellistel asjaoludel 

ühinevad pärast 2013. aastat Euroopa Liiduga uued liikmesriigid, tehakse laiendatud 

finantsraamistikus vajadusel ühinemisläbirääkimiste tulemuste arvessevõtmiseks vajalikud 

kohandused.

Artikkel 18

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Nõukogu nimel

eesistuja
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LISA

FINANTSRAAMISTIK AASTATEKS 2007–2013
(miljonit eurot - 2004. aasta püsihindades)

KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kokku 
2007–2013

1. Jätkusuutlik kasv 50 865 53 262 55 879 56 435 55 693 57 153 58 537 387 824

1a Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks 8 404 9 595 12 018 12 580 11 306 12 122 12 914 78 939

1b Ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks 42 461 43 667 43 861 43 855 44 387 45 031 45 623 308 885

2. Loodusvarade kaitse ja majandamine 51 962 54 685 51 023 53 238 52 528 51 901 51 284 366 621

millest turuga seotud kulud ja otsetoetused 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

3. Kodakondsus, vabadus, turvalisus ja õigus 1 199 1 258 1 375 1 503 1 645 1 797 1 988 10 765

3a Vabadus, turvalisus ja õigus 600 690 785 910 1 050 1 200 1 390 6 625

3b Kodakondsus 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4. ELi ülemaailmne roll 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463

5. Haldus1 6 633 6 818 6 816 6 999 7 255 7 400 7 610 49 531

6. Kompensatsioon 419 191 190 0 0 0 0 800

KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUD KOKKU 117 277 122 683 122 022 125 184 124 460 125 930 127 448 865 004

protsendina kogurahvatulust 1,08% 1,09% 1,06% 1,06% 1,03% 1,02% 1,01% 1,049%
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FINANTSRAAMISTIK AASTATEKS 2007–2013
(miljonit eurot - 2004. aasta püsihindades)

KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kokku 
2007–2013

MAKSETE ASSIGNEERINGUD KOKKU 115 142 119 805 109 091 119 245 116 899 120 649 119 933 820 764

protsendina kogurahvatulust 1,06% 1,06% 0,95% 1,01% 0,97% 0,98% 0,95% 1,00%

Olemasolev varu 0,18% 0,18% 0,29% 0,22% 0,26% 0,25% 0,28% 0,23%

Omavahendite ülemmäär protsendina kogurahvatulust 1,24% 1,24% 1,24% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23%

1 Selle rubriigi ülemmääras sisalduvate pensionikulude arvestamisel ei võeta 2007.–2013. aastal arvesse töötajate sissemakseid vastavatesse skeemidesse, kuid seda ainult 
500 miljoni euro piires 2004. aasta hindades.


