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(EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista)

ASETUKSET
NEUVOSTON ASETUS (EY, EURATOM) N:o 105/2009,
annettu 26 päivänä tammikuuta 2009,
Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 2000/597/EY, Euratom
soveltamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(3)

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 5 kohdan
toisen alakohdan mukaan Alankomaiden ja Ruotsin brut
tokansantulo-osuuksiin (BKTL-osuudet) tehdään kaudella
2007–2013 bruttovähennys, jonka rahoittamiseen osal
listuvat kaikki jäsenvaltiot. Bruttovähennyksen rahoitusta
ei tarkisteta myöhemmin, vaikka BKTL-lukuihin tehtäisiin
jälkikäteen muutoksia.

(4)

Koska päätöksessä 2007/436/EY, Euratom viitataan
BKTL:oon eikä bruttokansantuotteeseen (BKT), yhteisöjen
omista varoista tehdyn päätöksen 94/728/EY, Euratom
soveltamisesta 22 päivänä toukokuuta 2000 annettua
neuvoston asetusta (EY, Euratom) N:o 1150/2000 (4) olisi
tältä osin muutettava. Euroopan yhteisöjen omien varo
jen järjestelmässä ei enää ole BKT:oon perustuvia rahoi
tusosuuksia, joten niihin ei ole enää tarpeen viitata ase
tuksessa (EY, Euratom) N:o 1150/2000.

(5)

Jotta voitaisiin varmistaa omia varoja koskevan komis
sion kirjanpidon tehokkuus, olisi annettava erityissään
nökset, joilla tietojen toimittamista ja tilikausia koskevat
säännökset yhdenmukaistetaan pankkialalla nykyisin nou
datettavan käytännön kanssa.

(6)

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteetto
masta varainhoidosta Euroopan parlamentin, neuvoston
ja komission välillä tehdyssä toimielinten sopimuk
sessa (5) ei enää vuoden 2007 talousarviosta eteenpäin
edellytetä erityistä rahoitusjärjestelyä lainoja ja lainata
kuita koskevan varauksen ja hätäapuvarauksen rahoitta
miseksi. Hätäapuvaraus otetaan talousarvioon, ja lainoja
ja lainatakuita koskeva varaus katsotaan yleiseen talous
arvioon sisältyväksi pakolliseksi menoksi.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 279 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamisso
pimuksen ja erityisesti sen 183 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestel
mästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen
2007/436/EY, Euratom (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Brysselissä 15 ja 16 päivänä joulukuuta 2005 kokoon
tunut Eurooppa-neuvosto antoi useita päätelmiä, jotka
koskivat yhteisöjen omien varojen järjestelmää ja johtivat
päätöksen 2007/436/EY, Euratom tekemiseen.

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa ei enää tehdä eroa maatalousmaksujen ja
tullimaksujen välillä.

(1) EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 21. lokakuuta 2008 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(3) EUVL C 192, 29.7.2008, s. 1.

(4) EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1.
(5) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
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(7)

Tämän vuoksi asetusta (EY, Euratom) N:o 1150/2000
olisi muutettava vastaavasti.

(8)

Kun otetaan huomioon päätöksen 2007/436/EY, Eura
tom 11 artikla, tämän asetuksen olisi tultava voimaan
samana päivänä kuin kyseisen päätöksen siten, että sitä
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000 seuraavasti:
1) Asetuksen nimessä oleva ilmaisu ”Euroopan yhteisöjen
omien
varojen
järjestelmästä
tehdyn
päätöksen
2000/597/EY, Euratom” korvataan seuraavasti:
”Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn
päätöksen 2007/436/EY, Euratom”.
2) Korvataan 1 artikla seuraavasti:
”1 artikla
Päätöksen 2007/436/EY, Euratom (*) mukaiset Euroopan
yhteisöjen omat varat, jäljempänä ’omat varat’, asetetaan
komission käyttöön ja tarkastetaan siten kuin tässä asetuk
sessa säädetään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen
(ETY, Euratom) N:o 1553/89 (**), asetuksen (EY, Euratom)
N:o 1287/2003 (***) ja direktiivin 89/130/ETY, Eura
tom (****) soveltamista.
___________
(*) EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.
(**) Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1553/89, an
nettu 29 päivänä toukokuuta 1989, arvonlisäverosta
kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukai
sesta kantomenettelystä (EYVL L 155, 7.6.1989,
s. 9).
(***) Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003, an
nettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, markkinahintai
sen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (EUVL
L 181, 19.7.2003, s. 1).
(****) EYVL L 49, 21.2.1989, s. 26.”
3) Korvataan 2 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”päätöksen
2000/597/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakoh
dassa” seuraavasti:
”päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa”.
4) Korvataan 3 artiklan toinen kohta seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden on säilytettävä asetuksen (EY, Euratom) N:o
1287/2003 3 artiklassa tarkoitettuihin tilastollisiin menetel
miin ja perusteisiin liittyviä perusteena olevia asiakirjoja
kyseessä olevaa varainhoitovuotta seuraavan neljännen vuo
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den syyskuun 30 päivään. Alv-varojen perusteeseen liittyviä
perusteena olevia asiakirjoja on säilytettävä sama aika.”
5) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
”5 artikla
Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettu, talousarviomenettelyn yhteydessä
vahvistettava kerroin lasketaan prosenttiosuutena jäsenval
tioiden ennakoitujen bruttokansantulojen, jäljempänä
’BKTL’, summasta siten, että katetaan kokonaisuudessaan
talousarvion se osa, jota ei rahoiteta päätöksen
2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakoh
dassa tarkoitetuilla tuloilla, tutkimuksen ja teknologian ke
hittämisen lisäohjelmiin suunnatuilla rahoitusosuuksilla tai
muilla tuloilla.
Kerroin ilmaistaan talousarviossa lukuna, joka sisältää niin
monta desimaalia kuin on tarpeen BKTL:oon perustuvan
varan jakamiseksi kokonaisuudessaan jäsenvaltioiden kes
ken.”
6) Korvataan 6 artiklan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:
”c) Alv-varat ja täydentävä vara, joiden osalta otetaan huo
mioon Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän
budjettiepätasapainon korjauksen sekä Alankomaille ja
Ruotsille myönnettävän bruttovähennyksen vaikutus
näihin varoihin, otetaan kuitenkin kirjanpitoon a ala
kohdassa tarkoitetun mukaisesti seuraavasti:
— kunkin kuukauden ensimmäisenä työpäivänä siltä
osin kuin kyseessä on 10 artiklan 3 kohdassa tar
koitettu kahdestoistaosa,
— vuosittain siltä osin kun kyseessä ovat 10 artiklan 4
ja 6 kohdan mukaiset saldot ja 10 artiklan 5 ja 7
kohdan mukaiset mukautukset, lukuun ottamatta
10 artiklan 5 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan
mukaisia erityismukautuksia, jotka otetaan kirjanpi
toon komission ja sen jäsenvaltion, jota asia koskee,
välisen sopimuksen tekemistä seuraavan kuukauden
ensimmäisenä työpäivänä.”
7) Korvataan 9 artiklan 1 a kohta seuraavasti:
”1 a.
Jäsenvaltioiden tai niiden nimeämien laitosten on
toimitettava komissiolle sähköisesti:
a) työpäivänä, jona omat varat hyvitetään komission tilille,
tiliote tai tilille hyvittämistä koskeva ilmoitus, josta käy
ilmi omien varojen kirjaus;
b) viimeistään tilin hyvittämispäivän jälkeisenä toisena työ
päivänä tiliote, josta käy ilmi omien varojen kirjaus,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta a alakohdan sovelta
mista.”
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8) Korvataan 10 artikla seuraavasti:
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BKTL-varoista, ja sen on pysyttävä talousarvioon tätä varten
otettujen summien rajoissa.

”10 artikla
1.
Sen jälkeen, kun päätöksen 2007/436/EY, Euratom
2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista omista
varoista on vähennetty perimiskulut mainitun päätöksen
2 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti,
kyseiset varat tuloutetaan viimeistään sitä kuukautta, jona
maksu on tämän asetuksen 2 artiklan mukaisesti todettu,
seuraavan toisen kuukauden 19 päivää seuraavana ensim
mäisenä työpäivänä.

Ne maksut, jotka on otettu erilliseen kirjanpitoon tämän
asetuksen 6 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti,
on kuitenkin tuloutettava viimeistään sitä kuukautta, jona
maksut on peritty, seuraavan toisen kuukauden 19 päivää
seuraavana ensimmäisenä työpäivänä.

2.
Komissio voi tarvittaessa pyytää jäsenvaltioita tulout
tamaan muut kuin alv-varat ja täydentävän varan kuukautta
aiemmin niiden tietojen perusteella, jotka jäsenvaltioilla on
käytettävissään saman kuukauden 15 päivänä.

Kukin ennakkoon suoritettu tuloutus selvitetään seuraavana
kuukautena 1 kohdassa tarkoitetun tuloutuksen yhteydessä.
Selvitys muodostuu ennakkoon suoritettua tuloutusta vas
taavan negatiivisen summan tuloutuksesta.

3.
Alv-varat ja täydentävä vara, joiden osalta otetaan
huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän
budjettiepätasapainon korjauksen sekä Alankomaille ja
Ruotsille myönnettävän bruttovähennyksen vaikutus kysei
siin varoihin, tuloutetaan kunkin kuukauden ensimmäisenä
työpäivänä kahdestoistaosina talousarvioon otetuista asian
omaisista kokonaismääristä, muunnettuina kansallisiksi va
luutoiksi varainhoitovuotta edeltävän kalenterivuoden vii
meisen noteerauspäivän vaihtokursseilla, sellaisina kuin ne
on julkaistu Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Komissio voi erityisesti sikäli, kun kyseessä on sellaisten
EMOTR:n menojen maksaminen, jotka liittyvät yhteisen
maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhtei
sistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä
29 päivänä syyskuuta 2003 annettuun neuvoston asetuk
seen (EY) N:o 1782/2003 (*), ja ottaen huomioon yhteisön
kassatilanteen pyytää jäsenvaltioita varainhoitovuoden en
simmäisen neljänneksen aikana tulouttamaan kuukautta
tai kahta kuukautta tavanomaista aiemmin kahdestoistaosan sellaisista summista, jotka on otettu talousarvioon
alv-varojen ja/tai täydentävän varan osalta, tai osan tällai
sesta kahdestoistaosasta Yhdistyneen kuningaskunnan hy
väksi tehtävän budjettiepätasapainon korjauksen sekä Alan
komaille ja Ruotsille myönnettävän bruttovähennyksen vai
kutus kyseisiin varoihin huomioon ottaen.

Ensimmäisen neljänneksen jälkeen pyydetty kuukausittai
nen tuloutus ei voi ylittää yhtä kahdestoistaosaa alv- ja

Komissio ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille viimeistään kaksi
viikkoa ennen pyydettyä tuloutusta.

Tavanomaista aiemmin suoritettaviin tuloutuksiin sovelle
taan kunkin varainhoitovuoden tammikuun tuloutusta kos
kevia kahdeksannen alakohdan säännöksiä sekä yhdeksän
nen alakohdan säännöksiä, joita sovelletaan, mikäli talous
arviota ei ennen varainhoitovuoden alkua ole lopullisesti
vahvistettu.

Kaikki muutokset alv-varojen yhdenmukaiseen verokantaan,
täydentävän varan kertoimeen, päätöksen 2007/436/EY,
Euratom 4 ja 5 artiklassa tarkoitettuun Yhdistyneen kunin
gaskunnan hyväksi tehtävään budjettiepätasapainon kor
jaukseen ja sen rahoitukseen sekä Alankomaille ja Ruotsille
myönnettävän bruttovähennyksen rahoitukseen edellyttävät
lisätalousarvion lopullista vahvistamista, ja niiden seurauk
sena mukautetaan varainhoitovuoden alusta alkaen tulou
tettuja kahdestoistaosia.

Mukautukset tehdään ensimmäiseen kahdestoistaosan tu
loutukseen, joka seuraa lisätalousarvion lopullista vahvista
mista, mikäli kyseinen vahvistaminen tapahtuu ennen kuu
kauden 16 päivää. Muussa tapauksessa mukautukset teh
dään toisessa lisätalousarvion lopullista vahvistamista seu
raavassa tuloutuksessa. Mukautukset kirjataan sen varain
hoitovuoden tileille, jota lisätalousarvio koskee, poiketen
siitä, mitä varainhoitoasetuksen 8 artiklassa säädetään.

Kahdestoistaosat, jotka koskevat kunkin varainhoitovuoden
tammikuun tuloutusta, lasketaan sellaisten summien perus
teella, jotka on määrätty EY:n perustamissopimuksen
272 artiklan 3 kohdassa ja Euratomin perustamissopimuk
sen 177 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa talousarvioesityk
sessä ja muunnettu kansalliseksi valuutaksi ensimmäisenä
varainhoitovuotta edeltävän kalenterivuoden joulukuun 15
päivää seuraavana noteerauspäivänä voimassa olleilla vaih
tokursseilla; nämä määrät selvitetään seuraavaa kuukautta
koskevassa tuloutuksessa.

Jos talousarviota ei ole lopullisesti vahvistettu varainhoito
vuoden alussa, jäsenvaltioiden on tuloutettava kunkin kuu
kauden ensimmäisenä työpäivänä tammikuu mukaan lu
kien kahdestoistaosa viimeisen asianmukaisesti vahvistetun
talousarvion mukaisista alv-varoista ja täydentävästä varasta
Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän budjettiepä
tasapainon korjauksen sekä Alankomaille ja Ruotsille
myönnettävän bruttovähennyksen vaikutus kyseisiin varoi
hin huomioon ottaen; selvitys tehdään ensimmäisenä ta
lousarvion lopullista vahvistamista seuraavana eräpäivänä,
mikäli lopullinen vahvistaminen tapahtuu ennen kuukau
den 16 päivää. Muussa tapauksessa selvitys tehdään toisena
talousarvion lopullista vahvistamista seuraavana eräpäivänä.
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4.
Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 7 artiklan 1
kohdan mukaisen alv-varojen perusteesta tehdyn vuosittai
sen katsauksen pohjalta kullekin jäsenvaltiolle merkitään
velaksi määrä, joka lasketaan mainittuun katsaukseen sisäl
tyvistä tiedoista soveltaen edellisen varainhoitovuoden yh
denmukaista verokantaa, sekä hyvitetään kyseisen varain
hoitovuoden aikana tehdyt kaksitoista tuloutusta. Jäsenval
tion alv-varojen peruste, johon edellä tarkoitettua verokan
taa sovelletaan, ei kuitenkaan saa ylittää päätöksen
2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
määriteltyä prosenttiosuutta kyseisen jäsenvaltion BKTL:sta,
sellaisena kuin se on määritelty mainitun artiklan 7 kohdan
ensimmäisessä virkkeessä. Komissio vahvistaa saldon ja toi
mittaa siitä tiedon jäsenvaltioille riittävän ajoissa, jotta
nämä voisivat kirjata kyseisen saldon tämän asetuksen 9 ar
tiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille saman vuoden joulu
kuun ensimmäisenä työpäivänä.

Erityinen mukautus voidaan kuitenkin tehdä milloin ta
hansa, jos jäsenvaltio ja komissio ovat siitä yksimielisiä.

5.
Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 9 artiklan 1
kohdassa tarkoitetut alv-varojen perusteeseen tehdyt mah
dolliset oikaisut johtavat kunkin sellaisen jäsenvaltion
osalta, jonka peruste ei kyseiset oikaisut huomioon ottaen
ylitä päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ja 10 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä pro
senttiosuuksia, tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti vahvis
tetun saldon mukauttamiseen seuraavin edellytyksin:

7.
Aiempien varainhoitovuosien BKTL:oon asetuksen
(EY, Euratom) N:o 1287/2003 2 artiklan 2 kohdan mukai
sesti, jollei mainitun asetuksen 5 artiklasta muuta johdu,
mahdollisesti tehdyistä muutoksista aiheutuu kunkin sellai
sen jäsenvaltion osalta, jota asia koskee, mukautus tämän
artiklan 6 kohdan mukaisesti vahvistettuun saldoon. Tämä
mukautus vahvistetaan tämän artiklan 5 kohdan ensimmäi
sessä alakohdassa säädettyjen edellytysten mukaan. Komis
sio toimittaa saldojen mukautukset tiedoksi jäsenvaltioille,
jotta nämä voisivat tulouttaa kyseiset mukautukset tämän
asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tilille saman
vuoden joulukuun ensimmäisenä työpäivänä. BKTL:n mah
dollisia muutoksia ei enää oteta huomioon tiettyä varain
hoitovuotta seuraavan neljännen vuoden syyskuun 30 päi
vän jälkeen, lukuun ottamatta niitä kohtia, jotka joko ko
missio tai jäsenvaltio on antanut tiedoksi ennen kyseistä
eräpäivää.

— asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 9 artiklan 1
kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista oikai
suista, jotka on tehty heinäkuun 31 päivään mennessä,
aiheutuu yleiskattava mukautus, joka kirjataan tämän
asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille sa
man vuoden joulukuun ensimmäisenä työpäivänä. Jos
jäsenvaltio, jota asia koskee, ja komissio ovat yksimie
lisiä, voidaan kuitenkin tehdä erityinen mukautus ennen
edellä tarkoitettua päivämäärää,

— kun asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 9 artiklan
1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet,
jotka komissio on toteuttanut perustan oikaisemiseksi,
johtavat tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tetulle tilille tehtyjen tuloutuksien mukauttamiseen, mu
kautus tehdään komission edellä tarkoitettujen toimen
piteiden soveltamisen yhteydessä vahvistamana eräpäi
vänä.

Tämän artiklan 7 kohdassa tarkoitetuista mukautuksista
BKTL:oon aiheutuu mukautus myös niiden jäsenvaltioiden
saldoon, joiden peruste on oikaisut huomioon ottaen rajoi
tettu päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 koh
dan b alakohdassa ja 10 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin
prosenttiosuuksiin.

Komissio toimittaa jäsenvaltioille tiedon mukautuksista riit
tävän ajoissa, jotta jäsenvaltiot voisivat kirjata ne 9 artiklan
1 kohdassa tarkoitetulle tilille saman vuoden joulukuun
ensimmäisenä työpäivänä.

6.
Jäsenvaltioiden asetuksen (EY, Euratom) N:o
1287/2003 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimittamien
edellisen varainhoitovuoden markkinahintaista BKTL-aggre
gaattia ja sen osia koskevien lukujen perusteella kullekin
jäsenvaltiolle merkitään velaksi määrä, joka saadaan kun
edellisen
varainhoitovuoden
kerrointa
sovelletaan
BKTL:oon, ja jäsenvaltioille hyvitetään kyseisen varainhoito
vuoden aikana tehdyt tuloutukset. Komissio vahvistaa sal
don ja toimittaa siitä tiedon jäsenvaltioille riittävän ajoissa,
jotta nämä voisivat kirjata kyseisen saldon tämän asetuksen
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille saman vuoden
joulukuun ensimmäisenä työpäivänä.

8.
Edellä 4–7 kohdassa tarkoitetut toimet ovat muutok
sia sen varainhoitovuoden tuloihin, jonka kuluessa ne to
teutetaan.

9.
Alankomaille ja Ruotsille myönnettävän bruttovähen
nyksen rahoittamiseen osallistuvat kaikki jäsenvaltiot. Brut
tovähennyksen rahoitusta ei tarkisteta myöhemmin, vaikka
BKTL-lukuihin tehtäisiin jälkikäteen muutoksia.

10.
Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 7 koh
dan mukaisesti kyseistä päätöstä sovellettaessa ilmaisulla
’BKTL’ tarkoitetaan kyseisen vuoden markkinahintaista
BKTL:a, sellaisena kuin se määritellään asetuksessa (EY, Eu
ratom) N:o 1287/2003, lukuun ottamatta vuotta 2002
edeltäviä vuosia, joiden osalta täydentävän varan laskenta
perusteena on markkinahintainen BKTL, sellaisena kuin se
määritellään direktiivissä 89/130/ETY, Euratom.
___________
(*) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1.”
9) Ei koske suomenkielistä toisintoa.
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14) Korvataan 16 artiklassa oleva viittaus ”10 artiklan 4–8 koh
dassa” seuraavasti:

10) Korvataan 11 artiklan 4 kohta seuraavasti:
”4.
Edellä 1 kohdassa viitattuun korkojen maksuun so
velletaan 9 artiklan 1 a ja 2 kohdan säännöksiä soveltuvin
osin.”

”10 artiklan 4–7 kohdassa”.
15) Muutetaan 18 artikla seuraavasti:

11) Muutetaan 12 artiklan 5 kohta seuraavasti:
a) korvataan ensimmäinen virke seuraavasti:

a) korvataan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden tai niiden nimeämien laitosten on toteu
tettava komission maksumääräykset komission anta
mien ohjeiden mukaisesti ja viimeistään kolmen työpäi
vän kuluessa kyseisten määräysten vastaanottamisesta.”

”1.
Jäsenvaltioiden
on
tehtävä
päätöksen
2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakoh
dassa tarkoitettujen omien varojen toteamista ja käyt
töön asettamista koskevat tarkastukset ja selvitykset.”

b) lisätään alakohta seuraavasti:
b) korvataan 4 kohdan c alakohta seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden tai niiden nimeämien laitosten on toi
mitettava komissioon sähköisesti viimeistään kunkin
maksun toteuttamispäivää seuraavana toisena työpäi
vänä tiliote, josta käyvät ilmi asianomaiset tilitapahtu
mat.”
12) Korvataan VI osaston otsikossa
2000/597/EY, Euratom” seuraavasti:

ilmaisu

”c) EY:n perustamissopimuksen 279 artiklan 1 kohdan b
alakohdan ja Euratomin perustamissopimuksen
183 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti jär
jestettyjen tarkastusten toteuttamista.”

”Päätöksen
16) Ei koske suomenkielistä toisintoa.

”Päätöksen 2007/436/EY, Euratom”.
13) Korvataan 15 artiklan johdantolauseessa ilmaisu ”Päätöksen
2000/597/EY, Euratom” seuraavasti:
”Päätöksen 2007/436/EY, Euratom”.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päätöksen 2007/436/EY, Euratom
voimaantulopäivänä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2009.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. VONDRA

