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MÄÄRUSED




KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 612/2009,
7. juuli 2009,
milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud
ühiseeskirjad
(uuesti sõnastatud)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(3)

Uruguay vooru põllumajanduslepingu (4) rakendamisel
oleneb toetuse määramine üldreeglina toetuse eelkinnitust
sisaldavast ekspordilitsentsist; ühendusesisesed tarned rah
vusvahelistele organisatsioonidele ja relvajõududele, parda
varude ja väikeste kaubakoguste ekspordiks mõeldud
tarned kujutavad endast majanduslikult ebaolulisi erijuhte.
Nimetatud põhjustel on selliste eksporditehingute lihtsus
tamiseks ning ettevõtjate ja pädevate asutuste ülemäärase
halduskoorma vältimiseks sätestatud ekspordilitsentsita
erisüsteem.

(4)

Käesoleva määruse tähenduses tuleks ekspordipäevaks lu
geda seda päeva, mil tolliasutus võtab deklarandilt vastu
avalduse, milles deklarant väljendab valmisolekut ekspor
tida tooted, millele ta taotleb eksporditoetust. Sellise aval
duse eesmärgiks on eelkõige juhtida tolliasutuse
tähelepanu asjaolule, et kõnealune tehing tehakse ühendu
se vahendite abil, ning et kõnealune tolliasutus peaks ette
võtma nõutava kontrolli. Avalduse vastuvõtmise hetkel
paigutatakse tooted kuni nende tegeliku eksportimiseni
tollijärelevalve alla. Kõnealusest kuupäevast lähtutakse eks
porditud toote hulga, laadi ja omaduste kindlakstegemisel.

(5)

Lahtiselt või mittestandardsete ühikutena saadetava kauba
puhul on kauba täpset netomassi võimalik teada saada al
les pärast transpordivahenditesse laadimist. Sellise olukor
ra puhul tuleks ette näha, et ekspordideklaratsioonis
teatataks ligikaudne/hinnanguline mass.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühi
ne korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete
erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikleid 170 ja 192 koosmõjus artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 15. aprilli 1999. aasta määrust (EÜ)
nr 800/1999, milles sätestatakse põllumajandustoodete
eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud
ühiseeskirjad, (2) on korduvalt oluliselt muudetud (3). Kuna
kõnealusesse määrusesse tuleb teha uusi muudatusi, on sel
guse ja otstarbekuse huvides soovitav see uuesti sõnastada.

(2)

Nõukogu sätestatud üldreeglite kohaselt makstakse toetust
siis, kui on tõendatud, et tooted on ühendusest ekspordi
tud. Kui kõigi kolmandate riikide suhtes kohaldatakse üht
set toetuse määra, tekib õigus toetust saada niipea, kui
tooted on ühenduse turult lahkunud. Kui toetuse määr on
diferentseeritud vastavalt toodete sihtkohale, sõltub õigus
toetust saada impordist kolmandasse riiki.

(1) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.
(2) EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11.
(3) Vt lisa XIX.

(4) EÜT L 336, 23.12.1994, lk 22.
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Põllumajandussaaduste ja -toodete eksportimisel kasutata
vaid laadimiskohti mõjutavad mitmed kaubanduslikud ja
haldusasjaolud; seepärast on raske sätestada ühtset eeskir
ja ja liikmesriikidel peaks olema lubatud valida ekspordi
toetuse saamise nõuetele vastavate eksporditud
põllumajandussaaduste ja -toodete füüsiliseks kontrollimi
seks kõige sobivam koht. Selleks on eriti põhjendatud mää
ratleda laadimiskoht vastavalt sellele, kas kaup on laaditud
mahutitesse või eksporditud lahtiselt, kottides või kastides,
ilma et seda oleks hiljem mahutitesse laaditud. Nõueteko
haselt põhjendatud juhtudel peaks tollil olema samuti lu
batud kiita heaks toetuse saamise nõuetele vastavate
põllumajandussaaduste ja -toodete ekspordideklaratsiooni
esitamine mõnes muus tolliasutuses kui toodete laadimis
koha eest vastutavas tolliasutuses.

(7)

Komisjoni 17. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ)
nr 1276/2008 (toetust või muid summasid saavate põllu
majandustoodete ekspordi füüsiliste kontrollidega teosta
tava järelevalve kohta) (1) nõuetekohase rakendamise
huvides tuleks sätestada, et ekspordideklaratsiooni vasta
vust põllumajandustoodetele kontrollitakse konteinerites
se, veoautodele, laevadele või muudesse analoogsetesse
mahutitesse laadimise ajal.

(8)

Kui on tegemist väikeste kaubakoguste korduva ekspordi
ga, tuleks toetusemäära kindlakstegemisel arvesse võetava
kuupäeva suhtes sätestada lihtsustatud kord.

(9)

Komisjoni 20. detsembri 2006. aasta määruses (EÜ)
nr 1913/2006 (millega sätestatakse põllumajanduse eurol
põhineva valuutasüsteemi üksikasjalikud rakenduseeskir
jad põllumajandussektoris ja muudetakse teatavaid määru
seid) (2) määratletud vahetuskursi rakendusjuht tuleks
säilitada.

(10)

Selleks et mõistet „eksport ühendusest” saaks tõlgendada
ühetaoliselt, tuleks täpsustada, et toodet loetakse ekspordi
tuks siis, kui see lahkub ühenduse tolliterritooriumilt.

(11)

Võib osutuda vajalikuks, et eksportija või transportija as
tuks samme, mis takistaksid ekspordiks mõeldud kauba
riknemist ekspordideklaratsiooni vastuvõtmisele järgneva
60päevase ajavahemiku jooksul ja enne ühenduse

(1) ELT L 339, 18.12.2008, lk 53.
(2) ELT L 365, 21.12.2006, lk 52.
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tolliterritooriumilt lahkumist või enne sihtkohta saabu
mist. Üks selline samm on külmutamine, mis võimaldab
tooted säilitada riknematutena. Kõnealuse nõude täitmi
seks peaks külmutamine olema lubatav nimetatud
ajavahemikus.

(12)

Pädevad asutused peaksid kindlustama selle, et ühendusest
lahkuvad või transiidina konkreetsesse sihtpunkti teel ole
vad tooted on tegelikkuses needsamad tooted, mis on lä
binud ekspordiga seotud tolliformaalsused. Selleks tuleks
enne ühenduse tolliterritooriumilt lahkumist või konkreet
sesse sihtkohta jõudmist toodet läbi teiste liikmesriikide
territooriumide vedades kasutada kontrolleksemplari T5,
millele osutatakse komisjoni 2. juuli 1993. aasta määru
se (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussät
ted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega
kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (3) lisas 63. Haldamise lihtsustamise huvides oleks siiski soovitav ette näha
kontrolleksemplari T5 kasutamisest paindlikum menetlus
kord määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklites 412–442a sä
testatud raudteel või suurtes konteinerites veetava kauba
suhtes rakendatavatele ühenduse lihtsustatud transiidiprot
seduuridele vastavate tehingute puhul; nimetatud määru
ses sätestatakse, et vedude suhtes, mis algavad ühenduse
tolliterritooriumil ja peavad lõppema väljaspool seda, ei ole
piirijaama tolliasutuses tarvis täita tolliformaalsusi.

(13)

Mõningatel juhtudel tuuakse eksporditud ja ühenduse tol
literritooriumilt lahkunud tooted, millele on toetust taot
letud, enne väljaspool nimetatud territooriumi asuvasse
lõppsihtkohta jõudmist ümberlaadimiseks või transiit
veoks tagasi. Sellist kauba tagasitoomist võib esineda ka
transpordivajadustega mitteseotud põhjustel, eelkõige spe
kulatiivsetel eesmärkidel. Sellistel juhtudel satub ohtu
ühenduse tolliterritooriumilt lahkumise 60päevasest täht
ajast kinnipidamine. Sellistest olukordadest hoidumiseks
on vaja selgelt määratleda tingimused, mille alusel sellised
tagasitoomised võivad toimuda.

(14)

Käesolevas määruses sätestatud korda võib kohaldada
ainult neile toodetele, mis on vabas ringluses ja mis on va
jaduse korral ühenduse päritolu. Teatavate liittoodete pu
hul ei kinnitata toetust mitte toote enda põhjal, vaid
osutades põhitoodetele, millest nad koosnevad. Kui toetus
kinnitatakse ühe või mitme koostisosa põhjal, piisab toe
tuse või selle asjakohase osa andmiseks, kui osutatud koos
tisosa või koostisosad vastavad esitatud nõuetele või ei
vasta enam neile nõuetele ainult seetõttu, et neist on saa
nud teiste toodete koostisosad. Võtmaks arvesse teatavate
koostisosade erilist staatust, tuleks koostada selliste toode
te nimekiri, mille toetused kinnitatakse ühe koostisosa
põhjal.

(3) EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.
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(15)

Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ)
nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadus
tik) (1) artiklites 23–26 määratletakse kaupade mittesooduspäritolu. Eksporditoetuse andmisel loetakse ühenduse
päritolu toodeteks ainult need tooted, mis on täielikult
ühenduses toodetud või seal olulisel määral töödeldud.
Kõigis liikmesriikides ühetaolise kohaldamise saavutami
seks on otstarbekas selgitada, et teatavad tootesegud ei vas
ta toetuse saamise tingimustele.

(16)

Toetusemäär sõltub kauba tariifsest klassifikatsioonist. Tea
tavate segude, komplekttoodete ja kokkupandavate toode
te puhul võidakse klassifikatsiooni põhjal anda suuremat
toetust, kui on majanduslikult põhjendatud. Seetõttu on
vaja vastu võtta erisätted segudele, komplekttoodetele ja
kokkupandavatele toodetele kohaldatava toetuse
kindlaksmääramiseks.

(17)

Kui toetusemäär erineb sõltuvalt toote sihtkohast, tuleks
sätestada kontroll selle üle, kas toode on imporditud kol
mandasse riiki või kolmandatesse riikidesse, mille suhtes
vastav toetus on kinnitatud. Sellist meedet võib hõlpsasti
leevendada ekspordi suhtes, mille puhul kõnealune toetus
on väike ja tehing pakub piisavad tagatised, et kõnealused
tooted jõuavad oma sihtkohta. Sellise sätte eesmärk on
tõendite esitamisega seotud haldamise lihtsustamine.

(18)

Tuleks samuti sätestada tagasitoodud kauba režiimiga hõl
matud toodete tagasitoomine kas läbi toodete päritoluliik
mesriigi või läbi esimese ekspordiliikmesriigi.

(19)

(20)

Kui toetusemäära eelkinnitamise päeval kehtib kõigi siht
kohtade suhtes ühtne toetusemäär, tuleb mõningatel juh
tudel kasutada kohustusliku sihtkoha klauslit. Seda
olukorda tuleks vaadelda erijuhuna, kui ekspordi toimumi
se päeval kehtiv toetusemäär on eelkinnitamise päeval keh
tinust madalam, ja seda korrigeeritakse vajaduse korral
vastavalt päevale, mil eksport aset leiab.

Kui toetusemäär on diferentseeritud vastavalt ekspordita
vate toodete sihtkohale, tuleb tõendada, et kõnealune too
de on imporditud kolmandasse riiki. Impordiga seotud
tolliformaalsuste lõpuleviimine seisneb eriti nende impor
ditollimaksude tasumises, mis võimaldavad kauba turusta
mist kõnealuses kolmandas riigis. Võttes arvesse
importivates kolmandates riikides valitsevate olukordade
mitmekesisust, on soovitatav aktsepteerida selliseid impor
diga seotud tollidokumente, mis kinnitaksid, et ekspordi
tud tooted on saabunud oma sihtkohta, kuid samas
takistaksid kaubavahetust nii vähe kui võimalik.

(1) EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.
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(21)

Selleks et abistada ühenduse eksportijaid sihtkohta saabu
mise tõendi hankimisel, tuleks sätestada, et diferentseeri
tud
toetust
saanud
ühendusest
eksporditud
põllumajandustoodetele toimetavad sihtkohta saabumise
tõendid kohale liikmesriikide poolt heaks kiidetud rahvus
vahelisele tasandile spetsialiseerunud kontrolli- ja järeleval
veasutused. Nende asutuste heakskiitmise eest vastutavad
liikmesriigid, kes annavad oma heakskiidu igal üksikul ju
hul eraldi kehtivate suuniste kohaselt. Tähtsamad nendest
suunistest tuleks ette näha käesolevas määruses.

(22)

Selleks et vastavalt sihtkohale erinevat toetust saavate too
dete eksport toimuks muu ekspordiga võrdsetel alustel, tu
leks sätestada, et osa toetusest, mis arvutatakse
eksportimise päeval kohaldatava madalaima toetusemäära
põhjal, makstakse välja niipea, kui eksportija tõendab, et
toode on lahkunud ühenduse tolliterritooriumilt.

(23)

Diferentseeritud toetuste puhul makstakse sihtkoha muu
tudes tegelikule sihtkohale kohaldatavat toetust eelnevalt
kinnitatud sihtkoha suhtes kohaldatava toetuse piirmäära
ulatuses. Tõkestamaks kuritarvitusi, mille puhul valitakse
süstemaatiliselt välja kõrgeima toetusemääraga sihtkohad,
tuleks kasutusele võtta sanktsioonide süsteem juhuks, kui
sihtkoha muutmisel on tegeliku toetuse määr väiksem kui
eelkinnitatud sihtkoha toetuse määr. Kõnealune uus säte
mõjutab selle toetuse osa arvutamist, mis makstakse välja
pärast seda, kui eksportija on tõendanud, et kõnealune too
de on ühenduse tolliterritooriumilt lahkunud.

(24)

Määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklites 23–26 määratletakse
kaupade mittesooduspäritolu; teatavatel juhtudel on otstar
bekas kohaldada artiklis 24 sätestatud olulise töötlemise
või toimingu kriteeriumi, et kontrollida, kas eksporditud
tooted on tegelikult oma sihtkohta jõudnud.

(25)

Teatavad eksporditehingud võivad põhjustada kaubandus
häireid. Selliste häirete vältimiseks peaks toetuse maksmi
se tingimuseks olema see, et lisaks ühenduse
tolliterritooriumilt lahkumisele on tooted imporditud kol
mandasse riiki või läbinud olulise töötlemise või toimin
gu. Peale selle võib toetuse maksmine mõnedel juhtudel
sõltuda sellest, kas toode on kolmandas riigis tegelikult tu
rule viidud või läbi teinud olulise töötlemise või toimingu.

(26)

Kui toode hävib või seda kahjustatakse enne kolmandas rii
gis turule viimist või olulist töötlemist, loetakse toetus põh
jendamatuks. Sellistel juhtudel peaks eksportijal olema
võimalik tõendada, et eksporditoiming toimus sellises ma
janduslikus olukorras, mis sündmuste tavapärase arengu
korral oleks võimaldanud tehingu elluviimist.
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(27)

Eksporditoimingute ühendusepoolne rahastamine ei ole
õigustatud, kui toiming ei ole tavapärane äritehing, sest sel
lisel tehingul pole reaalset majanduslikku eesmärki ja see
võetakse ette üksnes selleks, et ühenduselt rahalist makset
saada.

(28)

Tuleks astuda samme tõkestamaks ühenduse vahendite ka
sutamist tehingute puhul, mis ei vasta ühelegi eksporditoe
tuste süsteemi eesmärgile. Kõnealune oht on olemas
toetust saavate toodete puhul, mis hiljem reimporditakse
ühendusse ilma kolmandas riigis olulist töötlemist või toi
mingut läbi tegemata ja mille reimportimisel vastavalt soo
duslepingule või nõukogu otsusele makstakse tavamääraga
imporditollimaksu asemel vähendatud või nullmääraga
imporditollimaksu. Et piirata eksportijatele seatavaid kit
sendusi, on otstarbekas kehtestada sellised meetmed kõige
tundlikumate toodete suhtes.

(29)

(30)

Et vähendada eksportijate ebakindlust, on otstarbekas toe
tuse tagasimaksmise nõue kõrvaldada, juhul kui kõnealu
ne toode reimporditakse ühendusse rohkem kui kaks aastat
pärast eksportimist.

Toodete kvaliteet peaks olema selline, et neid saaks ühen
duses tavalistel tingimustel turustada. Siiski on otstarbekas
võtta arvesse sihtriikideks olevates kolmandates riikides
kehtivatest normidest tulenevaid eriomaseid kohustusi.

(32)

Teatavad tooted võivad kaotada õiguse toetust saada, kui
nad pole enam veatu ja standardse turustuskvaliteediga.

(33)

(34)

(35)

Enne eksportimist makstud summa tuleb tagasi maksta,
kui ilmneb, et õigust eksporditoetusele ei olnud, või kui oli
õigus saada väiksemat toetust. Tagasimaksmine peab kuri
tarvitamistest hoidumiseks sisaldama lisasummat. Väära
matu jõu puhul lisasummat tagasi maksta ei tule.

(36)

Komisjoni 16. oktoobri 1992. aasta määrusest (EMÜ)
nr 3002/92 (milles sätestatakse üksikasjalikud ühiseeskir
jad sekkumistoodete kasutamise ja/või sihtkoha kontrolli
miseks) (1) tuleneb, et sekkumistooted peavad jõudma
ettenähtud sihtkohta; seetõttu ei või selliseid tooteid asen
dada ekvivalenttoodetega.

(37)

Kõnealuste toodete ekspordile tuleks kehtestada tähtaeg.

(38)

Toetust ei anta, kui ei peeta kinni ekspordi või toetuse saa
miseks vajalike tõendite esitamise tähtajast. Tuleks võtta sa
masuguseid meetmeid kui need, mis sisalduvad komisjoni
22. juuli 1985. aasta määruses (EMÜ) nr 2220/85, milles
on sätestatud põllumajandustoodete tagatissüsteemi kohal
damise üksikasjalikud ühiseeskirjad (2).

(39)

Mitteliikmesriikidest teatavaks kasutamiseks imporditud
tooted on liikmesriikides tollimaksudest vabastatud. Kui
võrd kõnealused turustusvõimalused on olulised, tuleks
ühenduse toodetele anda võrdväärsed võimalused võrrel
des selliste mitteliikmesriikidest pärinevate toodetega. Kõ
nealune olukord tekib eelkõige seoses laevade ja
õhusõidukite varustamisel kasutatavate toodetega.

(40)

Laevadele ja õhusõidukitele mõeldud varude ja relvajõudu
dele mõeldud tarnete puhul on võimalik toetussumma
määramiseks kehtestada erikord.

(41)

Varudena laeva pardale võetud tooted tarbitakse pardal.
Neil tooteil, tarbituna sellistena nagu nad on või kasutatu
na pardal toidu valmistamiseks, on õigus saada töötlemata
toodetele kohaldatavat toetust. Õhusõidukite ruumikitsi
kuse tõttu tuleb toit valmis teha enne pardale toimetamist.
Ühtlustamist silmas pidades tuleks vastu võtta eeskirjad,
mis võimaldaksid anda lennuki pardal tarbitavatele põllu
majandustoodetele samasugust toetust kui pärast valmis
tamist laeva pardal tarbitud toodetele.

Ühelt poolt peaks liikmesriikidel olema lubatud keelduda
toetuse andmisest või toetust tagasi nõuda sellistel ilmsel
getel juhtudel, kus nad märkavad, et tehing ei ole kooskõ
las eksporditoetuste süsteemi eesmärkidega, ja teiselt poolt
ei tohiks riikide ametiasutusi ülemääraselt koormata ko
hustusega kogu importi süstemaatiliselt kontrollida.

(31)

Kui eksporditoetus on eelkinnitatud või pakkumisel kind
laks määratud, siis ekspordimakse ei kohaldata, sest eks
port peab aset leidma tingimustel, mis on sel moel eelnevalt
kinnitatud või pakkumisel kindlaks määratud. Lisaks selle
le tuleks sätestada, et kui ekspordi suhtes kohaldatakse eel
nevalt kinnitatud või pakkumisel kindlaks määratud
ekspordimaksu, tuleb eksportida vastavalt kehtestatud tin
gimustele ja seega ei ole sellisele ekspordile võimalik eks
porditoetust anda.

Et võimaldada eksportijatel oma tehinguid lihtsamini ra
hastada, peaks liikmesriikidel olema lubatud maksta toe
tus eelnevalt välja kas osaliselt või tervikuna niipea, kui
ekspordideklaratsioon või maksedeklaratsioon on vastu
võetud ning on olemas tagatis, mis kindlustab eelnevalt
välja makstud summa tagasimaksmise, kui hiljem ilmneb,
et toetust poleks pidanud maksma.
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(1) EÜT L 301, 17.10.1992, lk 17.
(2) EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5.
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(42)

Laevadele ja õhusõidukitele varude tarnimine on väga spet
siifiline kaubandusliik, mis eeldab toetuse ettemaksmise
erikorda. Pardavaruladudesse toimetatud tooted ja kaup tu
leb hiljem tarnimiseks edasi toimetada. Sellistesse ladudes
se toimetamist ei saa toetuse saamisel pidada lõplikuks
ekspordiks.

(43)

Kui kasutatakse kõnealuseid rajatisi ja hiljem selgub, et toe
tust poleks tohtinud maksta, on eksportijad selle tulemu
sena saanud põhjendamatult tulu intressivaba laenu näol.
Seetõttu tuleks võtta meetmeid sellise õigustamata tulu
välistamiseks.

(44)

Selleks et säilitada teatavatel liikmesriikidele lähedastel ala
del asuvatele platvormidele tarnitava ühenduse kauba kon
kurentsivõime, peaks toetust võimaldatama määral, mida
kohaldatakse varustamisel ühenduse piires. Konkreetsesse
sihtkohta määratud tarnete puhul ei ole madalaimast kõr
gema toetusemäära maksmine mingil juhul õigustatud, kui
ei ole kindel, et kaup on jõudnud kõnealusesse sihtkohta.
Varude tarnimine isoleeritud merepiirkondades paikneva
tele platvormidele on paratamatult tegevus, mille puhul
peaks olema võimalik tarneid piisavalt kontrollida. Eelda
des, et küllaldased kontrollmeetmed on kindlaks määratud,
oleks mõistlik kohaldada tarnete suhtes ühenduse piires va
rustamise toetusemäära. Vähem tähtsate tarnete suhtes on
võimalik kehtestada lihtsustatud kord. Et territoriaalvete
laius varieerub sõltuvalt liikmesriigist kolmest meremiilist
kaheteistkümneni, oleks mõistlik lugeda ekspordiks tarned
kõigile sellistele platvormidele, mis asuvad kaugemal kui
kolm miili.

(45)

Kui liikmesriigi sadamast pärit mereväe varustuslaev varus
tab avamerel liikmesriigile kuuluvat mereväelaeva, on kõ
nealuse tarne kohta võimalik saada pädevalt asutuselt
tõend. Sellistele tarnetele oleks mõistlik kohaldada sama
toetusemäära, mida kohaldatakse varustamisele ühenduse
sadamas.

(46)

On soovitav, et laevade ja õhusõidukite varustamisel kasu
tatavad põllumajandustooted pälviksid ühesuguse toetuse
sõltumata sellest, kas nad laaditakse laeva või õhusõiduki
pardale ühenduse piires või väljaspool ühendust.

(47)

(48)

L 186/5

(49)

Ühenduse ja San Marino vahel sõlmitud kaubandus- ja tol
liliitu käsitleva vahelepingu (1) jõustumisest alates ei ole kõnealuse riigi territoorium enam ühenduse tolliterritooriumi
osa. Nimetatud lepingu artiklitest 1, 5 ja 7 järeldub, et tol
liliidu piires on põllumajandustoodete hinnad ühesugusel
tasemel ja seega puudub San Marinosse lähetatavatele
ühenduse põllumajandustoodetele eksporditoetuse andmi
sel majanduslik õigustus.

(50)

Kui tollimaksu tagasimaksmise või vähendamise taotlus
hiljem tagasi lükatakse, võivad kõnealused tooted olenevalt
asjaoludest pälvida eksporditoetuse või neile võidakse ko
haldada ekspordimaksu või muid samaväärseid makse.
Seetõttu on vaja vastu võtta erisätted.

(51)

Üldjuhtudel saavad mitteliikmesriigis paiknevad ja kõne
alusele riigile mitte alluvad relvajõud, kolmandas riigis
paiknevad rahvusvahelised organisatsioonid ja diplomaati
lised esindused oma varud imporditollimaksuvabalt. Ühe
le liikmesriigile või rahvusvahelisele organisatsioonile
alluvate relvajõudude, rahvusvaheliste organisatsioonide,
mille liikmete seas on vähemalt üks liikmesriik, ja diplo
maatiliste esinduste suhtes tundub olevat võimalik võtta
erimeetmeid, mis näevad ette impordi tõendamise eraldi
dokumendiga.

(52)

Tuleks sätestada, et toetust maksab see liikmesriik, mille
territooriumil ekspordideklaratsioon vastu võeti.

(53)

Võib juhtuda, et eksportijast sõltumatutel põhjustel ei ole
võimalik esitada kontrolleksemplari T5, kuigi toode on
lahkunud ühenduse tolliterritooriumilt või jõudnud kon
kreetsesse sihtkohta. Selline olukord võib kaubavahetust
takistada. Kõnealuste asjaolude puhul tuleks samaväärsei
na tunnustada muid dokumente.

(54)

Laitmatu haldustegevuse huvides tuleks nõuda toetuse
maksmise taotluste ja kõigi asjaomaste dokumentide esita
mist mõistliku aja jooksul, välja arvatud vääramatu jõu
korral ja eelkõige siis, kui tähtajast pole olnud võimalik
kinni pidada eksportijast sõltumatute halduse viivituste
tõttu.

(55)

Eksporditoetuse väljamaksmise aeg on eri liikmesriikides
erinev. Konkurentsi moonutamise vältimiseks on soovitav
võtta kasutusele ühtne maksimumtähtaeg, mille jooksul
makseasutused kõnealuse toetuse välja maksavad.

Selliste varude tarned kolmandates riikides võivad olla ot
sesed või kaudsed. Kummalegi tarneliigile tuleks kehtesta
da sobivad järelevalveviisid.

Määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 161 lõike 3 alusel ei ole
Helgolandi saar toetust õigustav sihtkoht. Ühenduse põl
lumajandustoodete tarbimisele Helgolandil tuleks kaasa
aidata. Sellel eesmärgil tuleks vastu võtta vajalikud sätted.

(1) EÜT L 359, 9.12.1992, lk 13.

L 186/6
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Väga väikeste tootekoguste eksport on majanduslikult vä
hetähtis ja võib pädevad asutused põhjendamatult tööga
üle koormata. Liikmesriikide pädevatel talitustel peaks
olema võimalus keelduda sellise ekspordi puhul toetust
maksmast.

17.7.2009

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I JAOTIS
REGULEERIMISALA JA MÕISTED

(57)

(58)

Ühenduse eeskirjad sätestavad eksporditoetuse andmise
ainult objektiivsete kriteeriumide põhjal, seda eelkõige eks
porditava toote koguse, laadi ja omaduste ning tema geo
graafilise sihtkoha osas. Kogemusi arvestades tuleks
intensiivistada võitlust ühenduse eelarvele kahjuliku eeskir
jade eiramise ja eelkõige pettuste vastu. Selleks tuleks keh
testada sätted alusetult makstud summade sissenõudmiseks
ja sanktsioonid, mis mõjutaksid eksportijaid ühenduse ees
kirju täitma.

Eksporditoetuste süsteemi laitmatu funktsioneerimise ta
gamiseks tuleks sanktsioone kohaldada sõltumata süü vor
mist. Ometi on teatavatel juhtudel otstarbekas
sanktsioonidest loobuda, eriti kui on tegemist ilmse eksi
musega, mida tunnistab pädev asutus, ja kohaldada tahtlu
se korral karmimaid sanktsioone. Kõnealused meetmed on
vajalikud ja need peaksid olema proportsionaalsed, piisa
valt hoiatavad ning neid tuleks kohaldada ühetaoliselt kõi
kides liikmesriikides.

Artikkel 1
Ilma et see piiraks ühenduse määrustega teatavate toodete puhul
ette nähtud konkreetsete erandite kohaldamist, sätestatakse käes
olevas määruses eksporditoetuste (edaspidi „toetused”) süsteemi
kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad:
a)

määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 162 lõikes 1 osutatud
sektorite toodete suhtes;

b)

mis on sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 (2)
artiklis 63.

Artikkel 2
1.

(59)

(60)

(61)

(62)

Selleks et tagada eksportijate võrdne kohtlemine liikmes
riikides, tuleks eksporditoetuste suhtes täpselt sätestada, et
toetusesaaja hüvitab kõik alusetult makstud summad koos
intressidega, ning kehtestada maksmise kord. Ühenduse fi
nantshuvide paremaks kaitsmiseks tuleks sätestada, et kui
õigus toetust saada antakse üle, laieneb kõnealune kohus
tus vastuvõtjale. Hüvitatud summad ja intressid ning sankt
sioonidele vastavad maksed tuleks tasuda Euroopa
Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) vastavalt põhimõte
tele, mis on sätestatud nõukogu 21. juuni 2005. aasta mää
ruse (EÜ) nr 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika
rahastamise kohta) (1) artiklis 9.

Kogu ühenduses õiguspärase ootuse põhimõtte ühetaolise
kohaldamise tagamiseks alusetult makstud summade sisse
nõudmisel tuleks kehtestada tingimused, mille puhul selle
le põhimõttele võib tugineda, ilma et see piiraks eelkõige
määruse (EÜ) nr 1290/2005 artiklites 9 ja 31 sätestatud
põhjendamatute kulutuste käsitlemise korda.

Eksportija peaks vastutama eriti mis tahes kolmandate isi
kute tegude eest, mille tagajärjel oleks võimalik vääralt saa
da toetuse maksmiseks vajalikke dokumente10.

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
põllumajandusturgude ühise korralduse komitee
arvamusega,

(1) ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.

a)

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:
„tooted” – artiklis 1 loetletud tooted ja kaubad:
— „põhitooted” – pärast töödeldud toodeteks või kaupa
deks ümbertöötamist ekspordiks mõeldud tooted; põhi
toodeteks peetakse ka pärast ümbertöötamist ekspordiks
mõeldud kaupu;
— „töödeldud tooted” – põhitoodete ümbertöötamisel saa
dud tooted, millele makstakse toetust;
— „kaup” – komisjoni määruse (EÜ) nr 1043/2005 (3) II lisas osutatud kaup;

b)

„imporditollimaksud” – tollimaksud, samaväärse toimega
maksud ja muud impordimaksud, mis on sätestatud ühise
põllumajanduspoliitika raames või teatavate põllumajandus
toodete töötlemisel saadud kauba suhtes kohaldatava erikor
ra alusel;

c)

„ekspordiliikmesriik” – liikmesriik, milles võetakse vastu
ekspordideklaratsioon;

d)

„toetuse eelnev kinnitamine” – toetuse kinnitamine ekspor
dilitsentsi või eelkinnitustõendi avalduse esitamise päeval;
määra korrigeeritakse toetusele kohaldatavate suurendamis
te või parandussummade kaudu;

(2) EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1.
(3) ELT L 172, 5.7.2005, lk 24.
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„diferentseeritud toetus”:

— ühele tootele kinnitatakse rohkem kui üks toetusemäär
sõltuvalt sihtkohaks olevast kolmandast riigist või

— ühele tootele kinnitatakse üks või mitu toetusemäära
vastavalt sihtkohaks olevale kolmandale riigile ning ühe
le või mitmele kolmandale riigile kindlat määra ei
kinnitata;

f)

g)

„toetuse diferentseeritud osa” – toetuse osa, mis saadakse ko
haldatava toetuse kogusummast makstud või ühenduse tol
literritooriumilt lahkumise tõendamisel makstava, vastavalt
artiklile 25 arvutatava toetuse mahaarvamisel;

„eksport” – ekspordiga seotud tolliformaalsuste täitmine, mil
lele järgneb toodete väljumine ühenduse tolliterritooriumilt;

o)

L 186/7

„kaugem toetuspiirkond” – kõik sihtkohad, mille suhtes ko
haldatakse teatavate toodete puhul ühesugust nullmäärast
suuremat toetuse diferentseeritud osa, välja arvatud nende
toodete puhul I lisas sätestatud sihtkohad;

p) „tagamaa riik” – ilma oma meresadamata kolmas riik, mida
teenindab mõne muu kolmanda riigi meresadam;
q)

„ümberlaadimine” – kaupade ühest transpordivahendist teise
laadimine eesmärgiga transportida need vahetult sihtkohaks
olevasse kolmandasse riiki või territooriumile.

2.
Käesolevas määruses on pakkumiskutsega kindlaks määra
tud toetused liigitatud eelnevalt kinnitatud toetusteks.
3.
Kui üks ekspordideklaratsioon hõlmab mitut erinevat toe
tusnomenklatuuri koodi või koondnomenklatuuri koodi, loetak
se iga koodiga seotud kandeid eraldi deklaratsioonideks.
II JAOTIS
EKSPORT KOLMANDATESSE RIIKIDESSE

h) „kontrolleksemplar T5” – dokument, millele viidatakse mää
ruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklites 912a–912g;

i)

j)

„eksportija” – füüsiline või juriidiline isik, kellel on õigus saa
da toetust. Juhul kui tuleb või võib kasutada ekspordilitsentsi
koos toetuse eelneva kinnitamisega, on õigus toetust saada
litsentsi omanikul või, vajaduse korral, isikul, kellele litsents
on üle antud. Eksportija tähendus seoses tolliga võib erineda
eksportija käesolevas määruses määratletud tähendusest, ar
vestades ettevõtjate omavahelisi eraõiguslikke suhteid, kui
määruse (EÜ) nr 1234/2007 ja selle rakendusaktide erisäte
tes ei sätestata teisiti;

„toetuse ettemakse” – mitte suurema kui eksporditoetusega
võrdse summa maksmine pärast ekspordideklaratsiooni
vastuvõtmist;

k)

„pakkumiskutsega kindlaks määratud toetusemäär” – ekspor
tija pakutud ja pakkumisel heaks kiidetud toetus;

l)

„ühenduse tolliterritoorium” – määruse (EMÜ) nr 2913/92
artiklis 3 viidatud territooriumid;

m) „toetusnomenklatuur” – põllumajandustoodete eksporditoe
tusi käsitlev nomenklatuur vastavalt komisjoni määrusele
(EMÜ) nr 3846/87 (1);

1. PEATÜKK

Õigus toetustele
1. jagu
Üldsätted
Artikkel 3
Ilma et see piiraks käesoleva määruse artiklite 25, 27 ja 28 ning
nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 (3) artikli 4 lõike 3
kohaldamist, omandatakse õigus toetusele
— ühenduse tolliterritooriumilt lahkumisel, juhul kui kõigi kol
mandate riikide suhtes kehtib ühtne toetusemäär;
— konkreetsesse kolmandasse riiki importimisel, juhul kui kõ
nealuse riigi suhtes kohaldatakse diferentseeritud toetust.
Artikkel 4
1. Toetuse saamise tingimustele vastamiseks tuleb esitada toe
tuse eelkinnitust sisaldav ekspordilitsents, välja arvatud kauba eks
portimise korral.
Toetuse saamiseks ei nõuta siiski litsentsi järgmistel juhtudel:

n) „ekspordilitsents” – komisjoni määruse (EÜ) nr 376/2008 (2)
artiklis 1 viidatud dokument;
(1) EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1.
(2) ELT L 114, 26.4.2008, lk 3.

— kui ühe ekspordideklaratsiooni kohta eksporditud kogused
on määruse (EÜ) nr 376/2008 II lisas sätestatud kogustega
võrdsed või neist väiksemad;
(3) EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1.
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b)

toetusemäära võimalik korrigeerimine, kui toetusemäär on
eelnevalt kinnitatud;

— tarnete puhul kolmandates riikides paiknevatele liikmesriiki
de relvajõududele.

c)

eksporditava toote kogus, laad ja omadused.

2. Hoolimata lõikest 1 kehtib toetuse eelkinnitust sisaldav eks
pordilitsents ka muu kui litsentsi lahtris 16 määratud 12numbri
lise tootekoodiga hõlmatud toodete ekspordi suhtes, juhul kui
mõlemad tooted kuuluvad

3. Muud toimingud, millel on samasugune õiguslik tähendus
kui ekspordideklaratsiooni vastuvõtmisel, loetakse sellise vastu
võtmisega samaväärseks.

— määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 13 lõike 1 teise lõigu ko
haselt samasse kategooriasse või

4. Toetuse saamise õigust tõendav ekspordidokument sisaldab
kogu toetuse arvutamiseks vajaliku teabe, eelkõige

— samasse tooterühma, tingimusel et sellised tooterühmad on
sel eesmärgil määratletud määruse (EÜ) nr 1234/2007 artik
lis 195 osutatud menetluses.

a)

— artiklites 6, 33, 37, 41 ja 42 ning artikli 43 lõikes 1 sätesta
tud juhtudel;

— eksporditoetuse nomenklatuurile vastav ja vajaduse kor
ral lihtsustatud toodete kirjeldus koos toetusnomenkla
tuuri koodiga ja kui toetuse arvutamiseks vajalik, siis ka
asjaomaste toodete koostis või viide sellele;

Esimeses lõigus sätestatud juhtudel kohaldatakse järgmisi täien
davaid tingimusi:
— kui tegelikule tootele kohaldatav toetusemäär on litsentsi
lahtrisse 16 märgitud tootele kohaldatava määraga võrdne
või sellest suurem, kohaldatakse viimati nimetatut;
— kui tegelikule tootele kohaldatav toetusemäär on litsentsi
lahtrisse 16 märgitud tootele kohaldatavast määrast mada
lam, on makstav toetus selline, nagu saadakse tegelikule too
tele vastava määra vähendamisel, millest, kui pole tegemist
vääramatu jõuga, arvatakse maha 20 % litsentsi lahtrisse 16
märgitud tootele vastava toetuse määra ja tegeliku toote toe
tuse määra vahest.
Kui kohaldatakse teise lõigu teist taanet ja artikli 25 lõike 3 punk
ti b, siis arvutatakse vähendamine, mida kohaldatakse tegelikule
tootele ja tegelikule sihtkohale vastavale toetusele, litsentsil mär
gitud tootele ja sihtkohale vastava toetuse ja tegelikule tootele ja
sihtkohale vastava toetuse vahe põhjal.
Käesoleva lõike kohaldamisel võetakse arvesse selliseid toetuse
määri, mis kehtivad litsentsitaotluse jätmise päeval. Vajaduse kor
ral korrigeeritakse neid määri ekspordideklaratsiooni
vastuvõtmise päeval.

toodete puhul:

— toodete netomass või vajaduse korral kogus toetuse ar
vutamisel kasutatavates mõõtühikutes;
b)

kaupade puhul kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1043/2005
sätteid.

5. Vastuvõtmise või lõikes 3 ette nähtud toimingu ajal paigu
tatakse tooted tollikontrolli alla vastavalt määruse (EMÜ)
nr 2913/92 artikli 4 punktidele 13 ja 14, kuni nad lahkuvad
ühenduse tolliterritooriumilt.
6.
Erandina määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 282 lõikest 2
võib lihtsustatud vormis ekspordideklaratsiooni koostamise luba
seada tingimuseks, et lihtsustatud deklaratsioon sisaldab lahtiselt
või mittestandardsete ühikutena eksporditavate toodete hinnan
gulise netomassi, kui kauba täpset kogust on võimalik kindlaks
teha alles pärast transpordivahenditele laadimise lõpetamist.

3.
Kui ühe ja sama eksporditehingu suhtes kohaldatakse lõi
keid 1 ja 2 ning artiklit 48, vähendatakse lõikest 1 või 2 tulenevat
summat artiklis 48 osutatud trahvisumma võrra.

Kui laadimine on lõpetatud, tuleb esitada täiendav deklaratsioon,
milles näidatakse ära täpne netomass. Sellele tuleb lisada doku
mentaalne tõendusmaterjal lasti täpse netomassi kohta.

Artikkel 5

Koguste puhul, mis on hinnangulisest netomassist rohkem kui
110 % suuremad, toetust ei anta. Juhul kui tegelikult laaditud ne
tomass on väiksem kui 90 % hinnangulisest netomassist, vähen
datakse tegeliku lasti netomassi suhtes kohaldatavat toetust 10 %
võrra sellest vahest, mille võrra hinnangulisest netomassist
90 protsendile vastav toetus erineb tegelikult laaditud massile vas
tavast toetusest. Meritsi või laevatataval siseveeteel toimuva eks
pordi korral makstakse toetust tegelikult laaditud netomassi
kohta, kui eksportija esitab transpordivahendi eest vastutava isi
ku poolt allkirjastatud tõendi selle kohta, et nimetatud transpor
diliigile omased piirangud või teiste eksportijate kauba
ülelaadimine on takistanud eksportija kogu kauba laadimist.

1. „Ekspordipäev” tähendab päeva, millal tolliasutus võtab vas
tu ekspordideklaratsiooni, milles teatatakse toetuse taotlemisest.
2. Ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäeva alusel mää
ratakse kindlaks
a)

kohaldatav toetusemäär, kui toetus ei ole eelnevalt
kinnitatud;
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Käesolevat lõiku kohaldatakse juhul, kui eksportija on kasutanud
määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikliga 283 ette nähtud kohapeal
toimuvat kontrollimise ja heakskiitmise menetlust, tingimusel et
tolliasutus on lubanud teha eksporditud kaupade registrisse
paranduse.
Mittestandardseteks ühikuteks peetakse järgmisi: elusloomad,
(pool)rümbad, veerandrümbad, esiosad, jalad, abaosad, külje- ja
seljatükid.

Enne tollitõkendi panemist kontrollib tolliasutus visuaalselt too
dete ja ekspordideklaratsioonide vastavust. Visuaalsete kontrolli
de arv peab olema vähemalt 10 % ekspordideklaratsioonide
arvust, välja arvatud deklaratsioonid, millega hõlmatud tooted on
füüsiliselt kontrollitud või füüsiliseks kontrolliks välja valitud vas
tavalt määruse (EÜ) nr 1276/2008 artiklile 3. Tolliasutus teeb sel
le kontrolli kohta märke kontrolleksemplari T5 või samaväärse
dokumendi lahtrisse D, kasutades üht II lisas loetletud kannet.

Artikkel 6

7. Kõik isikud, kes ekspordivad tooteid, millele nad taotlevad
toetust, peavad
a)

esitama ekspordideklaratsiooni pädevale tolliasutusele kohas,
kus tooted laaditakse eksportimiseks;

b)

teavitama kõnealust tolliasutust vähemalt 24 tundi enne laa
dimistööde alustamist ja märkima ära laadimise oletatava
kestuse. Pädevad asutused võivad seada tingimuseks 24 tun
nist erineva tähtaja.

Kohaks, kus eksporditavad tooted transportimise jaoks laaditak
se, võib pidada järgmist:
a)

mahutites eksporditavate toodete puhul mahutitesse laadimi
se koht;

b)

lahtiselt, kottides, kastides, karpides, pudelites jms ekspordi
tavate toodete puhul, mida hiljem ei laadita mahutitesse, sel
le transpordivahendi laadimise koht, milles asjaomane kaup
lahkub ühenduse tolliterritooriumilt.

Erandina artikli 5 lõikest 2, kui eksporditav kogus ei ületa teravil
ja puhul 5 000 kilogrammi toetusnomenklatuuri koodi kohta või
teiste toodete puhul 500 kilogrammi toetusnomenklatuuri või
koondnomenklatuuri koodi kohta ja selline eksport hõlmab sa
gedasi kaubasaadetisi, võib liikmesriik lubada kuu viimase päeva
kasutamist kohaldatava toetuse kindlaksmääramiseks või, kui toe
tus on eelnevalt kinnitatud, sellesse võimalike paranduste
tegemiseks.

Kui toetus on eelnevalt kinnitatud või pakkumiskutsega kindlaks
määratud, peab litsents kehtima ekspordikuu viimasel kuupäeval.

Eksportijad, kes on volitatud kasutama kõnealust võimalust, ei ko
halda esimeses lõigus ette nähtud koguste suhtes tavamenetlust.

Toetuse suhtes kohaldatava vahetuskursi rakendusjuht on määru
se (EÜ) nr 1913/2006 artikli 1 lõikes 1 osutatud rakendusjuht.

Artikkel 7

Pädev tolliasutus võib anda loa laadimistöödeks pärast ekspordi
deklaratsiooni vastuvõtmist, enne esimese lõigu punktis b osuta
tud tähtaja möödumist.
Tooted identifitseeritakse asjakohasel viisil enne laadimiseks ette
nähtud aega. Pädeval tolliasutusel tuleb võimaldada korraldada
füüsilist kontrolli ja identifitseerida ühenduse tolliterritooriumilt
lahkumiseks väljumisasutusse transporditav kaup.
Kui esimest lõiku ei ole haldusest tuleneval või muul nõueteko
hasel põhjendusel võimalik kohaldada, võib ekspordideklaratsioo
ni esitada ainult pädevale tolliasutusele asjaomases liikmesriigis ja
kui füüsilist kontrolli korraldatakse vastavalt määrusele (EÜ)
nr 1276/2008, tuleb kogu esitatav kaup täielikult maha laadida.
Kui pädevad asutused saavad korraldada põhjaliku füüsilise kont
rolli, ei tule kaupu siiski täielikult maha laadida.
8.
Kaubad, millele taotletakse eksporditoetust, peavad olema
kinni pitseeritud ekspordiriigi tolliasutuse poolt või selle kontrol
li all. Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklit 340a ja artikli 357 lõi
keid 2, 3 ja 4 kohaldatakse mutatis mutandis.

L 186/9

1. Ilma et see piiraks artiklite 15 ja 27 kohaldamist, sõltub toe
tuse maksmine tõenditest selle kohta, et vastuvõetud ekspordideklaratsioonidega hõlmatud tooted on muutmata kujul lahkunud
ühenduse tolliterritooriumilt 60 päeva jooksul alates kõnealusest
vastuvõtmisest.

Ekspordiga seotud tolliformaalsuste täitmisel näidistena võetud
kaubakoguseid, mida hiljem ei ole tagastatud, ei peeta eemalda
tuks nende toodete netomassist, millest nad tegelikult võeti.

2. Käesoleva määruse tähenduses käsitatakse artikli 41 lõike 1
punktis a määratletud puurimis- ja ammutamisplatvormidele tar
nitud toitlustusvarusid ühenduse tolliterritooriumilt lahkununa.

3.

Külmutamine ei piira lõike 1 täitmist.
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Sama kehtib ka ümberpakendamise kohta, tingimusel et sellise
ümberpakendamise tulemusena ei muutu tootekood toetusno
menklatuuris või kauba kood koondnomenklatuuris. Ümberpa
kendamine võib toimuda ainult pärast seda, kui tolliasutus on
andnud oma nõusoleku.
Ümberpakendamise korral tuleb vastavalt täita ka kontrolleksemplar T5.
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Artikkel 10

1.
Meritsi teostatava ekspordi puhul kehtivad toetuse andmi
sel järgmised erisätted.

a)

Kui pädev asutus on kinnitanud kontrolleksemplari T5 või si
seriikliku dokumendi, millega tõendatakse toodete lahkumist
ühenduse tolliterritooriumilt, ei või neid tooteid tagasi tuua,
ajutiselt ladustada ega ühelgi muul viisil tollikäitluses tolliter
ritooriumil töödelda ega kasutada, lubatud on üksnes ümber
laadimine mis tahes muus, sama või mõne teise liikmesriigi
sadamas kuni 28 päeva jooksul, välja arvatud vääramatu jõu
korral. Kõnealust tähtaega ei kohaldata, kui tooted on lahku
nud viimasest ühenduse tolliterritooriumi sadamast esialgse
60päevase tähtaja jooksul.

b)

Toetuse maksmiseks tuleb makseasutusele esitada

Etikettidega varustamist või nende muutmist võib lubada sama
del tingimustel kui ümberpakendamist vastavalt teisele ja kolman
dale lõigule.
4.
Kui vääramatu jõu korral ei saa eksportija kinni pidada lõi
kes 1 ette nähtud tähtajast, võib kõnealust tähtaega eksportija
taotluse korral pikendada selliseks ajaks, nagu ekspordiliikmesrii
gi pädevad asutused antud asjaoludel vajalikuks peavad.

Artikkel 8
— eksportija deklaratsioon selle kohta, et tooteid ei laadita
ümber teises ühenduse sadamas, või

Kui vastuvõetud tollideklaratsiooniga hõlmatud toode läbib enne
ühenduse tolliterritooriumilt lahkumist ühenduses muu territoo
riumi peale ekspordiliikmesriigi oma, tõendatakse toote ühendu
se tolliterritooriumilt lahkumist nõuetekohaselt kinnitatud
kontrolleksemplar T5 originaaleksemplariga.

— tõend punkti a täitmise kohta. Selline tõend koosneb eel
kõige veokirjast või -kirjadest või nende koopiatest või
valguskoopiatest, mis hõlmavad tooteid alates lahkumi
sest esimesest sadamast, kus punktis a osutatud doku
mendid kinnitati, kuni saabumiseni kolmandasse riiki,
kus nad maha laaditakse.

Täidetakse kontrolleksemplari lahtrid 33, 103, 104 ja vajaduse
korral 105. Lahtrisse 104 tehakse asjakohane kanne.
Juhul kui taotletakse toetust, on lahtris 107 üks III lisas loetletud
kannetest.

Makseasutused kontrollivad esimeses taandes osutatud dek
laratsioone pisteliselt. Sellisel juhul on nõutavad teises taan
des osutatud tõendid.

Artikkel 9
Eksportija märgib eksporditoetuste summa eurodes toote- või
kaubaühiku kohta enne eelkinnituse kuupäeva vastavalt määru
se (EÜ) nr 376/2008 kohases ekspordilitsentsis või sertifikaadis
või määruse (EÜ) nr 1043/2005 III peatüki kohases toetuse serti
fikaadis sätestatule ekspordideklaratsiooni või selle elektroonilise
ekvivalendi lahtrisse 44 ja kontrolleksemplari T5 või samaväärse
dokumendi lahtrisse 106. Kui eksporditoetused ei ole eelnevalt
kinnitatud, võib kasutada samade toodete või kaupadega seotud
varasemaid eksporditoetuste makseid käsitlevat teavet, mis on
kuni 12 kuud vana. Kui eksporditavat toodet või kaupa ei viida
üle teise liikmesriigi piiri ja kui omavääring ei ole euro, võib eks
porditoetuste määrad esitada omavääringus.
Pädevad ametiasutused võivad vabastada eksportija esimeses lõi
gus sätestatud nõudest, kui asutus kasutab süsteemi, mille abil as
jaomased talitused saavad sama teavet.
Eksportija võib märkida ühe IV lisas loetletud kannetest ekspor
dideklaratsiooni ja kontrolleksemplari T5 või samaväärsesse do
kumenti, kui eksporditoetuse summa on väiksem kui 1 000 eurot.

Otse kolmanda riigi sadamasse kaupa toimetavate laevade
puhul, mis ei peatu üheski teises ühenduse sadamas, võivad
liikmesriigid esimese taande kohaldamisel kasutada lihtsusta
tud korda.

c)

Alternatiivina punktis b esitatud tingimustele võib kontrolleksemplari T5 sihtliikmesriik või liikmesriik, kus tõendina
kasutatakse siseriiklikku dokumenti, seada tingimuseks, et
kontrolleksemplar T5 või siseriiklik dokument, millega tõen
datakse toodete lahkumist ühenduse tolliterritooriumilt, kin
nitatakse ainult sellise veodokumendi esitamisel, milles
täpsustatakse väljaspool ühenduse tolliterritooriumi asuv
lõppsihtkoht.

Sellisel juhul lisavad sihtliikmesriigi pädevad asutused või sel
le liikmesriigi pädevad asutused, kus tõendina kasutatakse
riiklikku dokumenti, kontrolleksemplari T5 jaotise „Kasutu
se ja/või sihtkoha kontroll” rubriiki „Märkused” või riikliku
dokumendi vastavasse rubriiki ühe V lisas loetletud
kannetest.
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Kui ületatakse nii artikli 7 lõikes 1 kehtestatud 60päevane
tähtaeg kui ka käesolevas punktis tingimuseks seatud 28päe
vane tähtaeg, võrdub summa, mille võrra toetust vähendatak
se või tagatist kaotatakse, kahest ületamisest suurema
põhjustatuga.

Makseasutus kontrollib käesoleva punkti täitmist pisteliselt.

d)

Kui leitakse, et punktis a sätestatud tingimusi ei ole täidetud,
peetakse artikli 47 kohaldamisel päeva või päevi, mis ületa
vad 28päevase tähtaja, artiklis 7 sätestatud tähtaega ületava
teks päevadeks.

2.
Maanteedel, siseveeteedel või raudteedel teostatava ekspor
di puhul kehtivad järgmised erisätted.

a)

b)

Kui pädev asutus on kinnitanud kontrolleksemplari T5 või si
seriikliku dokumendi, millega tõendatakse toodete lahkumist
ühenduse tolliterritooriumilt, ei või neid tooteid tagasi tuua,
ajutiselt ladustada ega ühelgi muul viisil tolliterritooriumil
tollikäitluses töödelda ega kasutada, lubatud on üksnes tran
siitvedu kuni 28 päeva jooksul, välja arvatud vääramatu jõu
korral. Kõnealust tähtaega ei kohaldata, kui asjaomased too
ted on ühenduse tolliterritooriumilt lõplikult lahkunud esi
algse 60päevase tähtaja jooksul.

Makseasutus kontrollib punkti a täitmist pisteliselt. Sellisel ju
hul on nõutavad veokirjad, mis hõlmavad tooteid kuni saa
bumiseni kolmandasse riiki, kus nad maha laaditakse.

Kui leitakse, et punktis a sätestatud tingimusi ei ole täidetud,
peetakse artikli 47 kohaldamisel päeva või päevi, mis ületa
vad 28päevase tähtaja, artiklis 7 kehtestatud tähtaega ületa
vateks päevadeks.

Kui ületatakse nii artikli 7 lõikes 1 kehtestatud 60päevane
tähtaeg kui ka punktis a kehtestatud 28päevane tähtaeg, võr
dub summa, mille võrra toetust vähendatakse või tagatist
kaotatakse, kahest ületamisest suurema põhjustatuga.

3.
Õhu teel aset leidva ekspordi puhul kehtivad järgmised
erisätted.

a)

b)

Pädevad asutused võivad kontrolleksemplari T5 või siseriik
liku dokumendi, millega tõendatakse toodete lahkumist
ühenduse tolliterritooriumilt, kinnitada ainult sellise veokirja
esitamisel, milles on märgitud lõppsihtkoht väljaspool ühen
duse tolliterritooriumi.

Kui leitakse, et pärast punktis a osutatud formaalsuste täit
mist on tooted, välja arvatud vääramatu jõu puhul, jäänud
ümberlaadimiseks ühte või mitmesse ühenduse tolliterritoo
riumil paiknevasse lennujaama rohkem kui 28 päevaks, pee
takse artikli 47 kohaldamisel päeva või päevi, mis ületavad
28päevase tähtaja, artiklis 7 kehtestatud tähtaega ületavateks
päevadeks.
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c)

Makseasutus kontrollib käesoleva punkti täitmist pisteliselt.

d)

Punktis b sätestatud 28päevast tähtaega ei kohaldata, kui as
jaomased tooted on ühenduse tolliterritooriumilt lõplikult
lahkunud esialgse 60päevase tähtaja jooksul.

Artikkel 11
1.
Kui kauba suhtes kohaldatakse ekspordiliikmesriigis üht
määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklites 412–442a raudteel või suur
tes konteinerites veetava kauba kohta sätestatud ühenduse lihtsus
tatud transiidiprotseduuri kauba toimetamiseks väljaspool
ühenduse tolliterritooriumi paiknevasse sihtjaama või tarnimiseks
väljaspool ühenduse tolliterritooriumi paiknevale kaubasaajale, ei
eelda toetuse maksmine kontrolleksemplari T5 esitamist.
2. Lõike 1 kohaldamiseks tagab pädev tolliasutus selle, et toe
tuse maksmiseks välja antud dokumenti tehakse järgmine kanne:
„Lahkunud ühenduse tolliterritooriumilt vastavalt raudteel või
suurtes konteinerites veetava kauba ühenduse lihtsustatud
transiidiprotseduurile”.
3. Tolliasutus, milles toodete suhtes kohaldatakse lõikes 1 osu
tatud protseduuri, ei või lubada veolepingu muutmist nii, et vedu
lõpeb ühenduse piires, välja arvatud juhul, kui tõendatakse
järgmist:
— kui on makstud toetust, on see toetus tagasi makstud, või
— asjaomased ametiasutused on võtnud vajalikke meetmeid ta
gamaks, et toetust ei maksta.
Kui vastavalt lõikele 1 on toetust siiski makstud ja toode ei ole
kehtestatud tähtaja jooksul ühenduse tolliterritooriumilt lahku
nud, teavitab pädev tolliasutus sellest toetuse maksmise eest vas
tutavat asutust ja annab teabe koos kõigi vajalike täpsustustega
üle niipea kui võimalik. Sellisel juhul peetakse toetust alusetult
makstuks.
4.
Kui määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklites 91–97 ette näh
tud ühenduse välistransiidiprotseduuri või ühistransiidiprotseduu
ri konventsiooniga (1) ette nähtud ühise transiidiprotseduuri alusel
ringleva toote suhtes kohaldatakse muus liikmesriigis peale eks
pordiliikmesriigi lõikes 1 sätestatud protseduuri selle toimetami
seks väljaspool ühenduse tolliterritooriumi paiknevasse sihtjaama
(1) EÜT L 226, 13.8.1987, lk 2.
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või tarnimiseks väljaspool ühenduse tolliterritooriumi paiknevale
kaubasaajale, lisab tolliasutus, kus toote suhtes on kohaldatud ees
pool osutatud protseduuri, kontrolleksemplari T5 originaalek
semplari tagumisele küljele jaotise „Kasutuse ja/või sihtkoha
kontroll” rubriiki „Märkused” ühe VI lisas loetletud kannetest.

Kui veolepingut muudetakse nii, et vedu lõpeb ühenduse piires,
kehtib lõige 3 mutatis mutandis.

5.
Kui ekspordiliikmesriigis või muus liikmesriigis võtavad
raudteeasutused toote üle ja seda veetakse ühenduse välistransii
diprotseduuri või ühise transiidiprotseduuri alusel raudtee- ja
maanteetranspordi ühendveo lepingu kohaselt raudteel väljaspool
ühenduse tolliterritooriumi paiknevasse sihtkohta, lisab tolliasu
tus, mille pädevusse kuulub raudteeterminal, kus raudteeasutused
toote üle võtsid, või sellele kõige lähemal asuv tolliasutus kont
rolleksemplari T5 tagumisele küljele jaotise „Kasutuse ja/või siht
koha kontroll” rubriiki „Märkused” ühe VII lisas loetletud
kannetest.

Ilma lähtetolliasutuse eelneva loata ei saa raudteeasutused täita
raudtee- ja maanteetranspordi ühendveo lepingut, mis on muu
detud nii, et väljaspool ühendust lõppema pidanud vedu lõpeb
ühenduse piires. Sellistel juhtudel kehtib lõige 3 mutatis mutandis.
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3.
Kui toetuse andmise tingimus on ühenduse päritolu, dekla
reerivad eksportijad päritolu, nagu on määratletud lõikes 2, vas
tavalt kehtivatele ühenduse eeskirjadele.
4.
Kui eksporditakse liittooteid, millel on õigus toetusele nen
de ühe või mitme koostisaine tõttu, antakse kõnealusele koostisainele või kõnealustele koostisainetele toetust olenevalt sellest, kas
see vastab või need vastavad lõikega 1 ette nähtud tingimustele.
Toetust antakse ka siis, kui koostisaine või koostisained, millele
toetust taotletakse, olid algselt ühenduse päritolu ja/või vabas
ringluses vastavalt lõikes 1 sätestatule ega ole enam vabas ringlu
ses ainult teistesse toodetesse lisamise tõttu.
5.
Lõike 4 kohaldamisel loetakse koostisaine alusel kinnitatud
toetusteks toetusi, mida kohaldatakse järgmiste toodete suhtes:
a)

teravilja-, muna-, riisi- ja suhkrusektori ning piima- ja piima
toodete sektori tooted, mida eksporditakse määruse (EÜ)
nr 1043/2005 II lisas osutatud kauba kujul;

b)

CN-koodi 1701 alla kuuluv valge suhkur ja toorsuhkur,
CN-koodide 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 ja
1702 90 30 alla kuuluv isoglükoos ning CN-koodide
1702 60 95 ja 1702 90 95 alla kuuluvad peedi- ja suhkru
roosiirup, mida kasutatakse määruse (EÜ) nr 1234/2007
artikli 1 punktis j osutatud toodetes;

c)

piim ja piimatooted ning suhkur, eksporditud toodetena, mis
kuuluvad CN-koodide 0402 10 91 kuni 99, 0402 29,
0402 99, 0403 10 31 kuni 39, 0403 90 31 kuni 39,
0403 90 61 kuni 69, 0404 10 26 kuni 38, 0404 10 72 kuni
84 ja 0404 90 81 kuni 89 alla, ning eksporditud toodetena,
mis kuuluvad CN-koodi 0406 30 alla ja mis ei ole liikmesrii
kide päritolu tooted ega liikmesriikides vabas ringluses ole
vad kolmandatest riikidest pärit tooted.

Artikkel 12

1. Toetust antakse toodetele, mis sõltumata tolliolukorrast pa
kendamise suhtes on ühenduse piires vabas ringluses ja ühenduse
päritolu.

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 162 lõike 1 punkti a alapunk
tis iii ning punktis b osutatud suhkrutoodetele võib aga toetust
anda juhul, kui need on üksnes vabas ringluses.

Artikkel 13
2. Toetuse saamiseks on tooted ühenduse päritolu, kui need on
täielikult ühenduses valmistatud või kui nende viimane oluline
töötlemine toimus ühenduses vastavalt määruse (EMÜ)
nr 2913/92 artikli 23 või 24 sätetele.

1.
Koondnomenklatuuri rühmadesse 2, 10 ja 11 kuuluvatele
segudele kohaldatakse toetusemäära, mida
a)

segude puhul, milles üks koostisosa moodustab vähemalt
90 % kaalust, kohaldatakse sellele koostisosale;

b)

muude segude puhul kohaldatakse sellele koostisosale, mille
suhtes kehtib kõige madalam toetusemäär. Juhul kui segu
ühel või mitmel koostisosal puudub õigus toetust saada, se
gule toetust ei maksta.

Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, ei vasta järgmistest ma
terjalidest saadud tooted toetuse saamise tingimustele:

a)

ühenduse päritolu materjalid ja

b)

artiklis 1 osutatud määrustega hõlmatud, kolmandatest riiki
dest imporditud põllumajandussaadused, mida ei ole ühen
duses oluliselt töödeldud.

2. Komplekttoodetele ja kokkupandavatele toodetele kohalda
tavate toetuste arvutamisel käsitatakse iga komponenti eraldi
tootena.
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3.
Lõiked 1 ja 2 ei kehti selliste segude, komplekttoodete ja
kokkupandavate toodete suhtes, millele on kehtestatud eraldi
arvutuseeskirjad.

Artikkel 14
Toetuste eelkinnitamise ja korrigeerimisega seotud sätted kehti
vad ainult selliste toodete suhtes, millele on kinnitatud vähemalt
nulliga võrdne toetusemäär.

2. jagu
Diferentseeritud toetused

Artikkel 15
Kui toetusemäär muutub vastavalt sihtkohale, makstakse toetust
sõltuvalt artiklites 16 ja 17 sätestatud täiendavatest tingimustest.

Artikkel 16
1.
12 kuu jooksul alates ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise
kuupäevast tooted
a)

b)

d)

pakendamine, lahtipakkimine, pakendi muutmine või paken
di parandamine tingimusel, et sellega ei tekitata arvamust,
nagu pärineksid tooted kusagilt mujalt;

e)

tuulutamine;

f)

jahutamine ning

g)

külmutamine.

Lisaks peetakse enne importimist töödeldud tooteid muutmata
kujul impordituks tingimusel, et töötlemine toimub kolmandas
riigis, kuhu kõik sellise töötlemisega saadud tooted imporditakse.
3.
Toodet peetakse impordituks, kui on täidetud impordiga
seotud tolliformaalsused, eriti need, mis käsitlevad tollimaksude
kogumist kolmandates riikides.
4. Toetuse diferentseeritud osa makstakse vastavalt kolmanda
tesse riikidesse importimisega seotud tolliformaalsused läbi teinud
kauba massile; arvesse ei võeta siiski transportimise käigus loo
mulikel põhjustel tekkinud ja pädevate asutuste tunnistatud või
vastavalt artikli 7 lõike 1 teisele lõigule võetud näidiste põhjusta
tud massi kõikumisi.

Artikkel 17

imporditakse muutmata kujul kolmandasse riiki või ühte kol
mandatest riikidest, mille suhtes kohaldatakse toetust, või
lossitakse muutmata kujul kaugemas toetuspiirkonnas, mille
suhtes kohaldatakse toetust vastavalt artikli 24 lõike 1 punk
tis b ja artikli 24 lõikes 2 sätestatud tingimustel.

1. Impordiga seotud tolliformaalsuste täitmist tõendatakse eks
portija valikul ühega järgmistest dokumentidest:
a)

Vastavalt artiklile 46 võib siiski lubada kõnealuse tähtaja
pikendamist.
2.
Tooteid peetakse muutmata kujul impordituiks, kui ei ole
mingit tõendit nende töötlemise kohta.
Kuid toodete säilitamiseks võib enne importimist teha järgmisi
toiminguid, ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist:
a)

inventuur;

b)

märgistuste, plommide, etikettide või muude samasuguste
märkide kinnitamine toodetele või kaubale või nende paken
ditele tingimusel, et sellega ei tekitata arvamust, nagu päri
neksid tooted kusagilt mujalt;

c)

pakendil märgistuste ja numbrite muutmine või etikettide va
hetamine tingimusel, et sellega ei tekitata arvamust, nagu pä
rineksid tooted kusagilt mujalt;
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tollidokument, selle koopia või valguskoopia või väljatrükk
pädeva tolliasutuse elektrooniliselt registreeritud samaväär
sest teabest. Sellise koopia või valguskoopia või väljatrüki
õigsust peab tõendama üks järgmistest asutustest:
i)

originaaldokumendi kinnitanud või samaväärse teabe
elektrooniliselt registreerinud asutus;

ii)

asjaomase kolmanda riigi ametiasutus;

iii) asjaomases kolmandas riigis paiknev liikmesriigi
ametiasutus;
iv) toetuse maksmise eest vastutav asutus;
b)

vastavalt VIII lisa III peatükis kehtestatud eeskirjadele
ning IX lisas kehtestatud näidist kasutades tunnustatud ja rah
vusvahelisele tasandile spetsialiseerunud kontrolli- ja järele
valveasutuse (edaspidi „järelevalveasutus”) koostatud
lossimis-ja imporditõend; kõnealusel tõendil peavad olema
impordiga seotud tollidokumendi kuupäev ja number.
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Eksportija nõudel võib makseasutus esimese lõigu punktis a osu
tatud tõendi esitamise nõudest loobuda, kui ta suudab kontrolli
da impordiga seotud tolliformaalsuste täitmist, pääsedes ligi
elektrooniliselt registreeritud teabele, mis on kolmandate riikide
pädevate asutuste või nende nimel tegutsevate asutuste valduses.

2.
Kui eksportija ei saa isegi pärast vajalike sammude astumist
vastavalt lõike 1 punktidele a ja b valitud dokumente või kui on
kahtlusi esitatud dokumentide ehtsuse või üldise täpsuse suhtes,
võib impordiga seotud tolliformaalsuste täitmise tõendamiseks
esitada ühe või mitu järgmistest dokumentidest:

a)

kolmandas riigis, mille suhtes toetus on ette nähtud, välja an
tud või kinnitatud lossimisdokumendi koopia;

b)

sihtriigis paikneva või selle suhtes pädeva liikmesriigi ameti
asutuse välja antud lossimistõend, milles vastavalt X lisa
nõuetele ning kooskõlas seal sätestatud näidisega täiendavalt
tõendatakse, et toode on lahkunud lossimiskohast või vähe
malt selle ametiasutuse teada ei ole seda hiljem laaditud re
ekspordi tarvis;

c)

d)

e)

f)

g)

vastavalt VIII lisa III peatükis kehtestatud eeskirjadele ning
XI lisas kehtestatud näidist kasutades tunnustatud järeleval
veasutuse koostatud lossimistõend, milles täiendavalt tõen
datakse, et toode on lahkunud lossimiskohast või vähemalt
selle asutuse teada ei ole seda hiljem laaditud reekspordi
tarvis;

ühenduses asuva tunnustatud vahendaja väljastatud panga
dokument, milles XII lisas loetletud kolmandate riikide pu
hul tõendatakse, et kõnealuse ekspordi eest on tasutud nende
poolt eksportija nimele avatud kontole;

asjaomase kolmanda riigi ametiasutuse välja antud kauba
vastuvõtmise tõend, kui kauba ostab kõnealune riik või kõ
nealuse riigi ametiasutus või kui kaup kujutab endast
toiduabi;

ekspordiliikmesriigi poolt tunnustatud rahvusvahelise orga
nisatsiooni või humanitaarabiorganisatsiooni välja antud
kauba vastuvõtmise akt, kui kaup kujutab endast toiduabi;

kauba vastuvõtmise akt, mille on koostanud sellise kolman
da riigi asutus, kelle pakkumiskutsed on vastuvõetavad mää
ruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 47 alusel, kui kauba ostab
kõnealune asutus.

3.
Kõigil juhtudel esitab eksportija koopia või valguskoopia
veodokumentidest, milles käsitletakse nende toodete vedu, mille
kohta on koostatud ekspordideklaratsioon.
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Eksportija nõudel võib liikmesriik merekonteinerveo puhul akt
septeerida teavet, mis on samaväärne veodokumentides sisaldu
vaga, kui need põhinevad teabesüsteemil, mida haldab kolmas
osaline, kes vastutab konteinerite sihtkohta toimetamise eest, tin
gimusel et kõnealune kolmas osaline on sellisele tegevusele spet
sialiseerunud ja et asjaomane liikmesriik on kinnitanud
teabesüsteemi turbe vastavust komisjoni määruse (EÜ)
nr 885/2006 (1) I lisa punkti 3 alapunktis B sätestatud rahvusvaheliselt tunnustatud turbestandardite versioonile, mis kehtis asja
omasel ajavahemikul.
4.
Komisjon võib määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 195
osutatud menetluses sätestada teatavatel kindlaks määratavatel
erijuhtudel käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud impordiga
seotud tõendite esitamise konkreetse dokumendiga või mis tahes
muul viisil.

Artikkel 18
1.
Järelevalveasutus, kes soovib välja anda artikli 17 lõike 1
punktis b ja artikli 17 lõike 2 punktis c osutatud tõendeid, peab
olema tunnustatud selle liikmesriigi pädeva asutuse poolt, kus on
tema registrijärgne asukoht.
2.
Järelevalveasutus tunnustatakse tema nõudmisel kolmeks
aastaks ja tunnustust saab uuendada, kui kõnealune asutus täidab
VIII lisa I peatükis kehtestatud tingimusi. Tunnustus kehtib kõigis
liikmesriikides.
3. Tunnustamisel määratakse kindlaks, kas luba anda välja
artikli 17 lõike 1 punktis b ja artikli 17 lõike 2 punktis c osutatud
tõendeid kehtib kogu maailmas või üksnes teatavates kolmanda
tes riikides.

Artikkel 19
1. Järelevalveasutus tegutseb vastavalt VIII lisa II peatüki punk
tis 1 sätestatud eeskirjadele.
Kui üht või mitut nendes eeskirjades kehtestatud tingimust ei täi
deta, peatab järelevalveasutuse tunnustanud liikmesriik tunnustu
se ajavahemikuks, mis on vajalik olukorra parandamiseks.
2.
Järelevalveasutuse tunnustanud liikmesriik kontrollib järe
levalveasutuse tegutsemist ja toimimist vastavalt VIII lisa II peatü
ki punktis 2 sätestatud nõuetele.

Artikkel 20
Järelevalveasutuse tunnustanud liikmesriik näeb ette tõhusa karis
tuste süsteemi juhtudeks, kui tunnustatud järelevalveasutus annab
välja võltsitud tõendi.
(1) ELT L 171, 23.6.2006, lk 90.
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Artikkel 21

1.
Järelevalveasutuse tunnustanud liikmesriik võtab viivitama
ta tunnustuse ära,
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2. Liikmesriigid keelduvad artikli 17 lõike 1 punktis b ja artik
li 17 lõike 2 punktis c osutatud tõendeid vastu võtmast, kui nad
avastavad neis reeglite eiramisi või puudusi. Kui sellised tõendid
on välja andnud teise liikmesriigi poolt tunnustatud järelevalve
asutus, teatab puudused avastanud liikmesriik olukorrast tunnus
tuse andnud liikmesriigile.

— kui järelevalveasutus ei vasta enam VIII lisa I peatükis sätes
tatud nõuetele või

Artikkel 24

— kui järelevalveasutus on korduvalt ja süstemaatiliselt välja
andnud võltsitud tõendeid; sel juhul artiklis 20 ette nähtud
karistust ei määrata.

1. Liikmesriigid võivad vabastada eksportijad muude artikli 17
alusel nõutavate tõendite esitamisest peale veodokumendi või sel
le elektroonilise ekvivalendi vastavalt artikli 17 lõikele 3, juhul kui
ekspordideklaratsiooniga kaasneb õigus saada toetust, mille

2.
Vastavalt avastatud puuduste iseloomule võib tunnustuse
ära võtta täielikult või piirata järelevalveasutuse teatavate tegevus
te sooritamist.

3.
Kui liikmesriik on võtnud ära kontserni kuuluva järeleval
veasutuse tunnustuse, peatab samasse kontserni kuuluvaid järele
valveasutusi tunnustanud liikmesriik selliste järelevalveasutuste
tunnustuse kuni kolmeks kuuks vajalike uurimiste tegemiseks, et
teha kindlaks, kas muude järelevalveasutuste puhul ei esine samu
puudusi kui selles asutuses, millelt tunnustus ära võeti.

Esimese lõigu kohaldamisel hõlmab kontsern kõik ettevõtted, mil
le kapitalist otseselt või kaudselt üle 50 % kuulub ühele emaette
võttele, kaasa arvatud selle emaettevõtte.

Artikkel 22

1.
Liikmesriigid teatavad järelevalveasutuste tunnustamisest
komisjonile.

2.
Tunnustuse peatanud või ära võtnud liikmesriik teatab sel
lest viivitamata teistele liikmesriikidele ja komisjonile, märkides
tunnustuse äravõtmise või peatamise põhjused.

Teade liikmesriikidele tuleks saata XIII lisas loetletud liikmesriiki
de keskasutustele.

3.
Komisjon avaldab perioodiliselt liikmesriikide tunnustatud
järelevalveasutuste ajakohastatud loetelu.

Artikkel 23

1.
Pärast tunnustuse äravõtmise või peatamise kuupäeva välja
antud artikli 17 lõike 1 punktis b ja artikli 17 lõike 2 punktis c
osutatud tõendid on kehtetud.

a)

b)

diferentseeritud osa on väiksem kui
i)

2 400 eurot sihtkohaks olevate kolmandate riikide või
territooriumide puhul, mis on loetletud XIV lisas;

ii)

12 000 eurot sihtkohaks olevate kolmandate riikide või
territooriumide puhul, mida ei ole loetletud XIV lisas, või

asjaomase toote
toetuspiirkonnas.

puhul

on

sihtsadam

kaugemas

2.
Lõike 1 punktis b osutatud vabastusi kohaldatakse ainult
siis, kui on täidetud järgmised tingimused:
a)

tooteid transporditakse konteinerites ja konteinerid veetakse
lossimissadamasse meritsi;

b)

veodokumendis on sihtkohaks ekspordideklaratsioonis mär
gitud riik või sadam, mida tavaliselt kasutatakse ekspordideklaratsioonis sihtriigina märgitud tagamaa riiki saadetavate
toodete lossimiseks;

c)

lossimist tõendatakse vastavalt artikli 17 lõike 2 punktile a, b
või c.

Eksportija taotlusel võib liikmesriik merekonteinerveo puhul akt
septeerida, et esimese lõigu punktis c osutatud lossimistõend esi
tatakse sama teabena, mis sisaldub lossimisdokumendis, kui see
põhineb teabesüsteemil, mida haldab kolmas osaline, kes vastu
tab konteinerite transpordi ja sihtkohas lossimise eest, tingimusel
et kõnealune kolmas osaline on sellisele tegevusele spetsialiseeru
nud ja et asjaomane liikmesriik on kinnitanud teabesüsteemi tur
be vastavust määruse (EÜ) nr 885/2006 I lisa punkti 3
alapunktis B sätestatud rahvusvaheliselt tunnustatud turbestan
dardite versioonile, mis kehtis asjaomasel ajavahemikul.
Lossimist võib tõendada vastavalt esimese lõigu punktile c või
vastavalt teisele lõigule, ilma et eksportija peaks tõendama, et ta
on võtnud asjakohased meetmed artikli 17 lõike 1 punktides a või
b osutatud dokumentide hankimiseks.
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3. Lõike 1 punktis a osutatud vabastamine on automaatne, väl
ja arvatud juhul, kui kohaldatakse lõiget 4.
Lõike 1 punktis b osutatud vabastamine antakse enne eksporti
mist kirjaliku loaga kolmeks aastaks eksportija taotlusel. Kõnealu
seid lubasid kasutavad eksportijad märgivad maksetaotlusele
asjaomase loa numbri.
4.
Kui liikmesriik leiab, et tooted, millele eksportija taotleb
käesoleva artikli alusel vabastust, on eksporditud muusse kui eks
pordideklaratsioonis märgitud riiki või riiki, mis asub väljaspool
kaugemat toetusepiirkonda, mille suhtes on eksporditoetus kind
laks määratud, või kui eksportija on vabastuse kasutamise eesmär
gil kunstlikult jaganud eksporditoimingud mitmeks osaks, siis
tühistab liikmesriik viivitamatult kõik asjaomasele eksportijale
käesoleva artikli kohaselt antud vabastused.
Asjaomasele eksportijale ei anta ühtki käesoleva artikli kohast va
bastust kahe aasta jooksul alates kõnealuse tühistamise
kuupäevast.
Vabastuse tühistamise korral kaob õigus saada asjaomaste toode
te eest eksporditoetust ning toetus makstakse tagasi, välja arvatud
juhul, kui eksportijal on võimalik esitada asjaomaste toodete koh
ta artiklis 17 nõutud tõend.
Lisaks kaob õigus saada eksporditoetust ka toodete eest, mis on
hõlmatud ekspordideklaratsiooniga, mis on koostatud pärast tü
histamiseni viinud toimingu kuupäeva, ning toetus makstakse ta
gasi, välja arvatud juhul, kui eksportijal on võimalik esitada
asjaomaste toodete kohta artiklis 17 nõutud tõend.
Artikkel 25
1.
Erandina artiklist 15 ja ilma et see piiraks artikli 27 kohal
damist, makstakse osa toetusest eksportija avalduse korral kohe,
kui esitatakse tõend, et toode on ühenduse tolliterritooriumilt
lahkunud.
2.
Lõikes 1 osutatud toetuse osa arvutamisel kasutatakse kõi
ge madalamat toetusemäära, millest arvatakse maha 20 % eelne
valt kinnitatud toetusemäära ja kõige madalama määra vahest,
kinnitamata määra vaadeldakse kui kõige madalamat.
Kui makstav summa ei ületa 2 000 eurot, võivad liikmesriigid sel
le summa maksmise edasi lükata kõnealuse toetuse täieliku välja
maksmiseni, välja arvatud juhtudel, kui eksportija deklareerib, et
ta ei taotle kõnealuse ekspordi suhtes mingi täiendava summa
maksmist.
3.
Kui toetuse eelkinnitamisel välja antud litsentsi lahtrisse 7
märgitud sihtkohast ei peeta kinni ja
a)

kui tegelikule sihtkohale vastav toetusemäär on lahtrisse 7
märgitud sihtkoha toetusemääraga võrdne või sellest kõrgem,
kohaldatakse lahtrisse 7 märgitud sihtkoha toetusemäära;

b)

kui tegelikule sihtkohale vastav toetusemäär on lahtrisse 7
märgitud sihtkoha toetusemäärast madalam, makstakse
toetust,
— mida saadakse tegelikule sihtkohale vastava toetuse
kohaldamisel;
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— millest, välja arvatud vääramatu jõu korral, arvatakse
maha 20 % litsentsi lahtrisse 7 märgitud sihtkohale vas
tava toetusemäära ja tegeliku sihtkoha toetusemäära
vahest.
Käesoleva artikli kohaldamisel võetakse arvesse neid toetusemää
ri, mida kohaldatakse litsentsitaotluse esitamise päeval. Selliseid
määri korrigeeritakse vajaduse korral ekspordideklaratsiooni või
maksedeklaratsiooni vastuvõtmise kuupäeval.
Kui ühe ja sama eksporditehingu suhtes kohaldatakse käesoleva
lõike esimest ja teist lõiku ning artiklit 48, vähendatakse esime
sest lõigust tulenevat summat artiklis 48 osutatud trahvisumma
võrra.
4.
Kui toetusemäär määratakse kindlaks pakkumiskutsega ja
asjakohane leping seab tingimuseks kohustusliku sihtkoha, ei võe
ta kõige madalama toetusemäära kindlaksmääramisel arvesse lit
sentsitaotluse esitamise kuupäeval või ekspordideklaratsiooni
vastuvõtmise kuupäeval kinnitatud mis tahes perioodilist toetust
või asjaolu, et sellist toetust ei ole kõnealusele sihtkohale
kinnitatud.

Artikkel 26

1. Kui toode eksporditakse ekspordilitsentsi või eelkinnitusser
tifikaadi alusel, kus on tingimuseks seatud kohustuslik sihtkoht,
kohaldatakse lõikeid 2–5.
2.
Kui toode ei saabu kohustuslikku sihtkohta, makstakse
ainult artikli 25 lõike 2 kohaldamisest tulenev toetuse osa.
3. Kui vääramatu jõu tõttu toimetatakse toode mõnda muusse
sihtkohta kui see, mille kohta oli välja antud litsents, makstakse
toetust eksportija taotluse korral, kui ta esitab tõendid vääramatu
jõu ja toote sihtkohta jõudmise kohta; sihtkohta jõudmist tõen
datakse vastavalt artiklitele 16 ja 17.
4. Kui kehtib lõige 3, võrdub kohaldatav toetus tegeliku siht
koha suhtes kinnitatud toetusega, kuid ei või olla kõrgem kui toe
tuse eelkinnitamisel välja antud litsentsi lahtrisse 7 märgitud
sihtkoha suhtes kohaldatav.
Toetusemääri korrigeeritakse vajaduse korral ekspordideklarat
siooni või maksedeklaratsiooni vastuvõtmise kuupäeval.
5. Et vastata eelnevalt kinnitatud toetuse tingimustele, kui too
de on eksporditud vastavalt määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklile
47 välja antud litsentsi alusel ja toetus muutub vastavalt sihtko
hale, tõendab eksportija lisaks käesoleva määruse artikli 17 alusel
nõutavale ka seda, et toode on impordiriigiks olevas kolmandas
riigis tarnitud litsentsis viidatud pakkumiskutses täpsustatud
asutusele.
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3. jagu
Ühenduse finantshuvide kaitse erimeetmed

L 186/17

Lõike 1 punktis b ette nähtud juhte reguleerivaid sätteid ei kohal
data, kui kõnealuse tehingu konkreetsed asjaolud – võttes arvesse
eelkõige transpordikulusid – tõenäoliselt välistavad reimportimi
se ohu. Lisaks sellele ei või liikmesriigid neid kohaldada, kui toe
tuse summa on kõnealuse ekspordideklaratsiooni puhul võrdne
500 euroga või sellest väiksem.

Artikkel 27

1.

Kui

3. Kui kohaldatakse lõiget 1 ja toode on pärast ühenduse tol
literritooriumilt lahkumist transiidi käigus vääramatu jõu tõttu
riknenud,

a)

on tõsiseid kahtlusi toote tegeliku sihtkoha suhtes või

a)

makstakse diferentseerimata toetuse puhul välja kogu toetus;

b)

kui toodet võidakse ühendusse reimportida erinevuste tõttu
eksporditud toote toetussumma ja identsele tootele kohalda
tava soodustusteta imporditollimaksu vahel ekspordidekla
ratsiooni vastuvõtmise päeval või

b)

makstakse diferentseeritud toetuse puhul välja vastavalt ar
tiklile 25 kindlaks määratud toetuse osa.

4.
c)

kui on kindlaid kahtlustusi, et toode reimporditakse ühendus
se muutmata kujul või pärast töötlemist kolmandas riigis tol
limaksuvabalt või imporditollimaksu vähendatud määraga,

makstakse ühtse määraga toetust või artikli 25 lõikes 2 osutatud
toetuse osa ainult juhul, kui toode on lahkunud ühenduse tolli
territooriumilt vastavalt artiklile 7, ja

i)

diferentseerimata toetuse puhul on toode imporditud kol
mandasse riiki 12 kuu jooksul alates ekspordideklaratsiooni
vastuvõtmise kuupäevast või on selle aja jooksul läbinud olu
lise töötlemise või toimingu määruse (EMÜ) nr 2913/92
artikli 24 tähenduses;

ii)

vastavalt sihtkohale diferentseeritud toetuse puhul on toode
muutmata kujul imporditud konkreetsesse kolmandasse riiki
12 kuu jooksul alates ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise
kuupäevast.

Importimisel kolmandatesse riikidesse kohaldatakse artikleid 16
ja 17.

Peale selle võivad liikmesriikide pädevad asutused nõuda kõikide
toetuste suhtes täiendavaid tõendeid, mis neile rahuldavalt tõen
daksid, et toode on importivas kolmandas riigis tegelikult turule
saadetud või läbi teinud olulise töötlemise või toimingu määru
se (EMÜ) nr 2913/92 artikli 24 tähenduses.

Lõiget 1 kohaldatakse enne toetuse maksmist.

Toetust peetakse siiski põhjendamatuks ja see makstakse tagasi,
kui pädevad asutused leiavad kas või pärast toetuse väljamaks
mist, et

a)

kõnealune toode on hävinud või seda on kahjustatud enne
kolmandas riigis turule saatmist või enne olulise töötlemise
või toimingu läbitegemist kolmandas riigis määruse (EMÜ)
nr 2913/92 artikli 24 tähenduses, välja arvatud juhul, kui
eksportija saab pädevatele asutustele rahuldavalt tõendada, et
eksport leidis aset sellistes majanduslikes oludes, et toodet
võinuks kolmandas riigis põhjendatult turustada, ilma et seal
juures oleks piiratud käesoleva määruse artikli 28 lõike 2 tei
se lõigu kohaldamist;

b)

kõnealusele tootele on kolmandas riigis kohaldatud tollimak
su peatamise korda 12 kuud pärast ühendusest lahkumise
kuupäeva, ilma et see oleks läbi teinud olulist töötlemist või
toimingut määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 24 tähenduses,
ja eksporti ei teostatud tavalise äritehinguna;

c)

kõnealune eksporditud toode reimporditakse ühendusse,
ilma et see oleks läbi teinud olulist töötlemist või toimingut
määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 24 tähenduses, ning im
pordile kohaldatav soodustusteta tollimaks on väiksem kui
antud toetus ja eksporti ei teostatud tavalise äritehinguna;

d)

XV lisas loetletud tooted reimporditakse ühendusse

Lisaaega võib anda käesoleva määruse artiklis 46 sätestatud tin
gimuste alusel.

— pärast kolmandas riigis töötlemise või toimingu läbimist,
ilma et oleks saavutatud määruse (EMÜ) nr 2913/92 ar
tiklis 24 osutatud töödelduse aste, ja

2. Liikmesriigid kohaldavad lõiget 1 omal algatusel, samuti ko
misjoni taotluse korral.

— neile kohaldatakse soodustusteta määra asemel impor
ditollimaksu vähendatud või nullmäära.
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Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata, kui nad leiavad, et
muud tooted peale XV lisas loetletute võivad põhjustada
kaubandushäireid.
Punkte c ja d ei kohaldada juhtudel, kui kohaldatakse määruse
(EMÜ) nr 2913/92 VI jaotise 2. peatükki („Tagasitoodud kaup”)
või kui tooted imporditakse vähemalt kahe aasta jooksul pärast
ekspordi toimumise päeva.
Punktides b, c ja d osutatud juhtudel artiklit 48 ei kohaldata.

17.7.2009

3.
Toetust ei anta toodetele, mis ületavad ühenduse õigusakti
dega lubatud maksimaalse radioaktiivsustaseme. Sõltumata too
dete päritolust kohaldatakse neile nõukogu määruse (EÜ)
nr 733/2008 (1) artikli 2 lõikes 2 kehtestatud tasemeid.

Artikkel 29

1. Toetust ei anta ekspordile, mille suhtes kohaldatakse eelne
valt kinnitatud või pakkumiskutsega kindlaks määratud ekspor
dimaksu või muid eksportimisel võetavaid makse.

4. jagu
Juhud, mille puhul toetust ei anta

Artikkel 28

2. Kui liittoodete puhul on ekspordimaks või muu eksportimi
sel võetav maks eelnevalt kinnitatud toote ühe või mitme koos
tisosa põhjal, siis sellele koostisosale või neile koostisosadele
toetust ei anta.

1.
Toetust ei anta toodetele, mis pole ekspordideklaratsiooni
vastuvõtmise päeval veatu ja standardse turustuskvaliteediga.

Artikkel 30

Tooted peetakse esimeses lõigus sätestatud nõuetele vastavaks, kui
neid saab normaalsetes tingimustes ühenduse territooriumil tu
rustada toetusetaotluses esitatud nimetuse all ja inimeste tarbeks
mõelduna ei välista ega piira toodete omadused ja seisukord olu
liselt nende kasutamist kõnealusel eesmärgil.

Toetust ei anta toodetele, mida müüakse või levitatakse laevadel
ja mille puhul on tõenäoline, et nad tuuakse hiljem ühendusse ta
gasi tollimaksuvabalt vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ)
nr 918/83 (2).

Toodete vastavust esimeses lõigus sätestatud nõuetele kontrolli
takse vastavalt ühenduses kehtivatele normidele ja tavadele.

2. PEATÜKK

Toetuse ettemaksed

Toetust antakse siiski ka juhul, kui sihtriigis kohaldatakse ekspor
ditud toodetele kohustuslikke erinõudeid, eelkõige sanitaar- ja hü
gieeninõudeid, mis ei vasta ühenduses kehtivatele normidele ja
tavadele. Eksportija kohustus on pädeva asutuse taotluse korral
tõestada, et tooted vastavad sihtriigis kehtivatele nõuetele.

Artikkel 31

Peale selle võidakse teatavate toodete suhtes vastu võtta erisätted.

1. Eksportija taotluse korral maksavad liikmesriigid toetuse kas
täielikult või osaliselt ette välja pärast ekspordideklaratsiooni vas
tuvõtmist tingimusel, et antakse avansisummast 10 % võrra suu
rem tagatis.

2.
Kui toode oli ühendusest lahkumisel veatu ja standardse tu
rustuskvaliteediga, on sel õigus saada vastavalt artikli 25 lõikele 2
arvutatud toetuse osa, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse artik
lit 27. Sellest olenemata kaotab toode õiguse toetusele, kui on
tõendeid selle kohta, et
— toode ei ole enam veatu ja standardse turustuskvaliteediga
hiljem ilmnenud varjatud vea tõttu;

Liikmesriigid võivad sätestada tingimused, mis hõlmavad toetuse
osalise ettemakse taotlemist.

2.
Ettemakstava summa arvutamiseks kasutatakse deklareeri
tud sihtkoha puhul kohaldatavat toetusemäära, mida vajaduse
korral korrigeeritakse muude ühenduse määrustega sätestatud
summadega.

— toodet ei olnud võimalik lõpptarbijale müüa, sest tarbimise
lõppkuupäev oli liiga lähedal ekspordikuupäevale.
Kui on tõendeid selle kohta, et enne kolmandasse riiki importi
mise tolliformaalsuste täitmist ei ole toode enam veatu ja stan
dardse turustuskvaliteediga, ei ole tal õigust saada toetuse
diferentseeritud osa.

3. Liikmesriigid võivad lõiget 1 mitte kohaldada, kui makstav
summa on väiksem kui 2 000 eurot.
(1) ELT L 201, 30.7.2008, lk 1.
(2) EÜT L 105, 23.4.1983, lk 1.
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Artikkel 32
1.
Kui ettemaksena makstud summa on suurem kui kõnealu
selt või samaväärselt ekspordilt tegelikult makstav, algatab pädev
asutus viivitamata määruse (EMÜ) nr 2220/85 artiklis 29 sätesta
tud toimingu, et eksportija maksaks tagasi kahe summa vahe,
mida suurendatakse 10 % võrra.
Täiendavat 10 % ei pea siiski korvama, kui vääramatu jõu tõttu
— ei ole võimalik esitada käesolevas määruses toetuse saamiseks
vajalikke tõendeid või
— toode saabub muusse sihtkohta kui see, millele suhtes arvu
tati ettemakse.
2.
Kui toode ei jõua sihtkohta, mille suhtes arvutati ettemakse,
kolmanda isiku poolse eksportijat kahjustava eeskirjade eiramise
tõttu ja kui eksportija teavitab pädevaid asutusi viivitamata omal
algatusel kirjalikult ja maksab ettemakstud toetuse tagasi, siis piir
dub lõikes 1 sätestatud suurendamine toetuse ettemakse kättesaa
misest selle tagasimaksmiseni kulunud aja eest makstava
intressiga, mis arvutatakse artikli 49 lõike 1 neljandas lõigus sä
testatud korras.
Esimest lõiku ei kohaldata, kui pädevad asutused on juba teata
nud eksportijale kavatsusest korraldada kontroll või kui ekspor
tija on kõnealusest kavatsusest mõnel muul viisil teada saanud.
3.
Koondnomenklatuuri ühe ja sama koodi alla kuuluvate ek
vivalenttoodete eksportimist pärast nende reimportimist tagasi
toodud kauba süsteemi alusel käsitatakse kui samaväärset
eksporti, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 44 lõi
ke 2 punktides a ja b kehtestatud tingimused.
Esimest lõiku kohaldatakse üksnes juhul, kui tagasitoodud kauba
süsteemi kasutatakse liikmesriigis, kus võeti vastu esialgset eks
porti hõlmav ekspordideklaratsioon, või päritoluliikmesriigis vas
tavalt nõukogu direktiivi 97/78/EÜ (1) artiklile 15.
III JAOTIS
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— rahvusvahelisi lende, sealhulgas ühendusesiseseid lende,
sooritavatele õhusõidukitele;
b)

tarneid
ühenduses
organisatsioonidele;

asuvatele

rahvusvahelistele

c)

tarneid relvajõududele, mis paiknevad liikmesriigi territooriu
mil, kuid ei allu talle.

2.
Lõiget 1 kohaldatakse ainult siis, kui osutatud kasutuseks
kolmandatest riikidest imporditavad sama liiki tooted on kõ
nealuses riigis imporditollimaksust vabastatud.
3.
Toodete tarned humanitaarabile spetsialiseerunud organi
satsioonide ühenduse piirides asuvatesse ladudesse toiduabipro
grammide tarvis kolmandates maades võrdsustatakse ekspordiga
ühenduse tolliterritooriumilt.
Esimese lõigu kohaldamise loa annavad ladustamiskoha liikmes
riigi pädevad asutused, kes määravad kindlaks lao tollistaatuse ja
astuvad vajalikke samme tagamaks kõnealuste toodete saabumi
ne sihtkohta.
4.
Käesoleva artikliga hõlmatud tarnete suhtes ei kohaldata
artikli 5 lõike 7 sätteid. Liikmesriigid võivad siiski võtta asjakoha
seid meetmeid, et võimaldada kõnealuste toodete kontrollimist.

Artikkel 34
1.
Artiklites 33 ja 41 osutatud tarnete puhul võivad liikmes
riigid hoolimata artiklist 5 lubada järgmise korra kasutamist toe
tuste maksmisel. Eksportijad, kellel on lubatud järgida kõnealust
korda, ei või samal ajal samade toodete suhtes järgida tavakorda.
Luba võidakse piirata teatavate laadimiskohtadega ekspordiliik
mesriigis. Loaga võidakse hõlmata laadimist teistes liikmesriiki
des, sel juhul kohaldatakse artiklit 8.

MUUD EKSPORDILIIGID JA ERIJUHUD

1. PEATÜKK

Ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned
ja pardavarude tarnimine

2.
Käesoleva artikliga ette nähtud korras iga kuu laaditavate
toodete puhul kasutatakse kohaldatava toetusemäära kindlaks
määramisel kuu viimast päeva.
Toetuse suhtes kohaldatava vahetuskursi rakendusjuht on määru
se (EÜ) nr 1913/2006 artikli 1 lõikes 1 osutatud rakendusjuht.

Artikkel 33
1.
Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse ekspordina
ühenduse tolliterritooriumilt:
a)

pardavarude tarnimist ühenduse piires

3.
Kui toetus on määratud kindlaks pakkumismenetluse abil,
peab litsents kehtima kuu viimasel päeval.
4. Eksportijad peavad pidama järgmist informatsiooni sisalda
vat registrit:

— merelaevadele;
a)
(1) EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

vastavalt artikli 5 lõikele 4 toodete identifitseerimiseks vaja
likud üksikasjad;

L 186/20

Euroopa Liidu Teataja

ET

17.7.2009

b)

laeva või õhusõiduki, millele tooted laaditakse, nimi või
registreerimisnumber;

Täidetakse kontrolleksemplari T5 lahtrid 33, 103, 104 ja vajadu
se korral 105. Lahter 104 kinnitatakse vastavalt.

c)

laadimiskuupäev.

4.
Vorm 302, mis on kaasas artikli 33 lõike 1 punkti c alusel
relvajõududele tarnitud toodetega, võrdsustatakse käesoleva artik
li lõikes 3 osutatud kontrolleksemplariga T5, tingimusel et päde
vad sõjaväevõimud kinnitavad vormil toodete vastuvõtmist.

Esimeses lõigus nimetatud üksikasjad kantakse registrisse hilje
malt esimesel laadimispäevale järgneval tööpäeval. Kui laadimine
toimub teises liikmesriigis, kantakse need üksikasjad registrisse
siiski hiljemalt esimesel tööpäeval pärast seda päeva, kui ekspor
tijale tulnuks teatada, et tooted on peale laaditud.
Samuti teevad eksportijad koostööd mis tahes kontrolli korral,
mida liikmesriigid võivad vajalikuks pidada, ja säilitavad registreid
vähemalt kolm aastat alates jooksva kalendriaasta lõpust.
5.
Liikmesriigid võivad otsustada, et registrid võidakse asenda
da tarnimisel kasutatavate dokumentidega, millel on tolli kinnita
tud laadimiskuupäev.
6.
Lõikeid 2–5 kohaldatakse artikli 33 lõike 1 punktides b ja c
viidatud tarnete puhul mutatis mutandis.

Artikkel 37
1.
Liikmesriigid võivad toetuse eksportijatele ette maksta all
pool sätestatud eritingimuste alusel, kui tõendatakse, et kui pole
tegemist vääramatu jõuga, on tooted 30 päeva jooksul alates eks
pordideklaratsiooni vastuvõtmisest paigutatud tolli kontrolli all
olevatesse rajatistesse selleks, et tarnida ühenduse piires
pardavarusid
a)

merelaevadele või

b)

rahvusvahelisi lende, sealhulgas ühendusesiseseid lende, soo
ritavatele õhusõidukitele või

c)

artiklis 41 osutatud puurimis- või ammutamisplatvormidele.

Artikkel 35
1.
Artikli 33 lõike 1 punkti a kohaldamisel käsitatakse õhusõi
dukite või reisijateveolaevade, sealhulgas parvlaevade pardal tar
bimiseks mõeldud ja enne laadimist valmistatud tooteid sellise
aluse pardal valmistatutena.
2.
Lõiget 1 kohaldatakse ainult tingimusel, et enne valmista
mist esitab eksportija piisavad tõendid nende põhitoodete kogu
se, loomu ja omaduste kohta, mille suhtes toetust taotletakse.
3.
Artiklis 37 sätestatud pardavaruladude korda võidakse ko
haldada käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 nimetatud valmistoodete
suhtes.

Tolli kontrolli all olevad rajatised, edaspidi „pardavarulaod”, ja lao
pidajad tuleb käesoleva artikli sätete kohaldamiseks eraldi
kinnitada.
2. Liikmesriigid, kelle territooriumil pardavarulaod paiknevad,
kinnitavad ainult sellised laopidajad ja pardavarulaod, kes/mis an
navad vajalikud tagatised. Kinnitus võidakse tühistada.
Kinnitatakse ainult need laopidajad, kes kohustuvad kirjalikult
a)

toimetama tooted muutmata kujul või külmutatutena ja/või
pärast pakendamist ühenduse piires pardavarudeks
— merelaevade või

Artikkel 36

— rahvusvahelisi lende, sealhulgas ühendusesiseseid lende,
sooritavate õhusõidukite või

1.
Toetust makstakse ainult juhul, kui tooted, mille kohta on
ekspordideklaratsioonid vastu võetud, on muutmata kujul saabu
nud artikliga 33 hõlmatud sihtkohta 60 päeva jooksul sellisest
vastuvõtmisest alates.
2.
Käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud juhtudel kohaldatakse
artikli 7 lõikeid 3 ja 4.
3.
Kui enne artikliga 33 hõlmatud sihtkohta saabumist läbib
vastuvõetud ekspordideklaratsiooniga hõlmatud toode muu
ühenduse territooriumi kui selle liikmesriigi oma, mille territoo
riumil kõnealune vastuvõtmine toimus, tõendatakse toote saabu
mist konkreetsesse sihtkohta kontrolleksemplariga T5.

— artiklis 41 osutatud puurimis- või ammutamisplatvormi
de pardale;
b)

pidama registrit, mis võimaldaks pädevatel asutustel korral
dada mis tahes vajalikke kontrollimisi ja milles oleksid eel
kõige ära märgitud
— pardavarulattu saabumise kuupäev;
— toodetega kaasas olevate tollidokumentide seerianumbrid ja üksikasjad asjaomase tolliasutuse kohta;
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— vastavalt artikli 5 lõikele 4 toodete identifitseerimiseks
vajalik teave;

2.

Lõikes 1 osutatud kindel summa arvutatakse järgmiselt:

a)

määratakse kindlaks ladustamiskoha liikmesriigis vabasse
ringlusse lubamisel identsele tootele kohaldatavate impordi
tollimaksude kogusumma;

b)

vastavalt punktile a saadud summat suurendatakse 20 %.

— kuupäev, millal tooted lahkuvad pardavarulaost;
— nende laevade või õhusõidukite registreerimisnumbrid ja
nimed (kui sellised on olemas), millele tooted laaditakse,
või lao nimi, kuhu need üle viiakse;
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Imporditollimaksude arvutamisel kasutatakse määra,
— pardale laadimise kuupäev;
c)

säilitama registreid vähemalt kolm aastat alates jooksva ka
lendriaasta lõpust;

d)

tegema koostööd kontrollimiste, eelkõige perioodiliste kont
rollimiste puhul, mida pädevad asutused peavad käesoleva
lõike täitmises veendumise huvides otstarbekaks;

e)

maksma toetuse tagasimaksetena välja taotletud summad, kui
kohaldatakse artiklit 39.

3.
Eksportijatele vastavalt lõikele 1 makstud summad kantak
se maksetena ettemakse teinud asutuse raamatupidamiskontodele.

Artikkel 38
1. Kui ekspordideklaratsioon võetakse vastu liikmesriigis, mil
les pardavaruladu asub, kinnitavad pädevad tolliasutused kaupa
de sisenemisel pardavarulattu toetuse ettemakse saamiseks
kasutatud siseriiklikul dokumendil, et tooted vastavad artikli 37
sätetele.

a)

mida kohaldatakse päeval, millal toode saabus muusse siht
kohta kui see, mis varem kindlaks määrati, või päeval, mil
lest alates ei olnud toode enam sellises seisukorras, et seda
oleks võidud konkreetsesse sihtkohta saata, või

b)

kui kõnealust päeva ei ole võimalik kindlaks määrata, kasu
tatakse määra, mida kohaldati päeval, mil selgus, et kohus
tuslikust sihtkohast ei peetud kinni.

3.
Kui laopidaja suudab tõestada, et kõnealuselt tootelt ette
maksena makstud summa on väiksem kui vastavalt lõike 2 koha
selt arvutatud kindel summa, maksab laopidaja ainult kõnealuse
summa pluss 20 %.
Kui summa makstakse ettemaksena välja teises liikmesriigis, suu
rendatakse seda siiski 40 % võrra. Sellistel juhtudel arvestatakse
majandus- ja rahaliitu mittekuuluvate ladustamiskoha liikmesrii
kide puhul kõnealune summa ümber ladustamiskoha liikmesriigi
omavääringusse, võttes aluseks lõike 2 esimese lõigu punktis a ni
metatud tollimaksude arvutamiseks kasutatud päeva keskmist
euro vahetuskurssi.
4.
Käesolevas artiklis sätestatud makse ei kata pardavarulaos
ladustamise ajal kaalu loomulikust vähenemisest või pakendami
sest tulenevaid kahjusid.

2. Kui ekspordideklaratsioon võetakse vastu mõnes teises liik
mesriigis kui selles, milles pardavaruladu asub, tõendatakse too
dete pardavarulattu suunamist kontrolleksemplariga T5.

Artikkel 40

Täidetakse kontrolleksemplari T5 lahtrid 33, 103, 104 ja vajadu
se korral lahter 105. Kontrolleksemplari T5 lahtri 104 rubriiki
„Muud” lisatakse üks XVI lisas loetletud kannetest.

1. Vähemalt üks kord iga 12 kuu jooksul korraldavad parda
varuladude asukohaliikmesriikide pädevad asutused kõnealustes
ladudes ladustatud toote koguse füüsilise kontrolli.

Kontrollinud, kas tooted on kantud artikli 37 lõikes 2 sätestatud
registrisse, kinnitab sihtliikmesriigi pädev tolliasutus kontrollek
semplaril, et tooted on lattu paigutatud.

Kui toodete paigutamine pardavarulattu ja nende väljaviimine
sealt on tolliasutuse pideva füüsilise kontrolli all, võivad pädevad
asutused kontrollimisel piirduda ladustatud toodete dokumentide
kontrollimisega.

Artikkel 39

2. Ladustamiskoha liikmesriigi pädevad asutused võivad luba
da toodete üleviimist teise pardavarulattu.

1. Kui selgub, et pardavarulattu paigutatud toode ei ole saabu
nud konkreetsesse sihtkohta või ei ole sellises seisukorras, et ta
võidaks sinna saata, maksab laohoidja ladustamiskoha liikmesrii
gis pädevale asutusele kindla summa.

Sellistel juhtudel kantakse teise pardavarulao kohta käivad üksik
asjad esimese lao registrisse. Teine pardavaruladu ja laopidaja kin
nitatakse samuti eraldi pardavarulao menetluse jaoks.
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Kui tooted on paigutatud järelevalve alla teise pardavarulattu, vas
tutab kõigi artikli 39 kohaselt makstavate summade maksmise
eest teise lao pidaja.

b)

Kontrollinud, kas tooted on kantud artikli 37 lõikes 2 sätestatud
registrisse, kinnitab sihtliikmesriigi pädev tolliasutus kontrollek
semplaril T5, et tooted on lattu paigutatud.

5.
Tõendid teises pardavarulaos järelevalve alla paigutamise,
ühenduses õhusõiduki pardale toimetamise ning artiklis 41 ja
artikli 42 lõike 3 punktis a sätestatud tarnete kohta esitatakse, väl
ja arvatud vääramatu jõu korral, 12 kuu jooksul alates toodete
pardavarulaost väljaviimise kuupäevast, kohaldades artikli 46 lõi
keid 3, 4 ja 5 mutatis mutandis.

2. PEATÜKK

— tarnimisel kasutatavat laeva või helikopterit teenindab
füüsiline või juriidiline isik, kes säilitab ühenduses doku
mente, millega on võimalik tutvuda ja mis annavad reisi
või lennu kohta piisavalt üksikasjalikku teavet.

3. Lõike 2 punktis a sätestatud tõend pardaletoimetamise koh
ta sisaldab kõiki andmeid toodete kohta, tarne sihtkohaks olnud
platvormide või sõja- või abilaevade nime ja/või muid identifit
seerimiseks vajalikke andmeid ja tarnekuupäeva. Liikmesriigid
võivad nõuda täiendava teabe esitamist.

Sellisele tõendile kirjutab alla

a)

platvormide puhul: isik, keda platvormi käitajad peavad toi
duvarude eest vastutavaks. Pädevad asutused võtavad vajalik
ke meetmeid tagamaks tehingute ehtsus. Liikmesriigid
teavitavad komisjoni võetud meetmetest;

b)

sõja- või abilaevade puhul: mereväeasutused.

Erijuhud

Artikkel 41
1.
Toiduvarude tarnimine võrdsustatakse makstava toetuse
määra kindlaksmääramiseks varude tarnimisega artikli 33 lõike 1
punktis a määratletud tähenduses
a)

b)

puurimis- või ammutamisplatvormidele, sealhulgas nende te
gevuse tugiteenuseid pakkuvad abirajatised, mis asuvad
Euroopa mandrilaval või ühenduse Euroopa-välise osa mand
rilaval, aga väljaspool kolmemiilist vööndit sellest lähtejoo
nest, mida kasutatakse liikmesriigi territoriaalmere
kindlaksmääramiseks, ja

2. Lõiget 1 kohaldatakse ainult juhul, kui toetuse määr on kõr
gem kui madalaim määr.
Liikmesriigid võivad kõnealuseid sätteid kohaldada kõigile toidu
varude tarnetele tingimusel, et
a)

Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid platvormide varustamise
puhul vabastada eksportijad kohustusest esitada tõend pardaletoi
metamise kohta järgmiste tarnete korral:

a)

tarned, mille puhul toetus ei ületa 3 000 eurot ekspordi
kohta;

b)

tarned, mille puhul antakse liikmesriike rahuldavad piisavad
tagatised toodete sihtkohta saabumise suhtes, ja

c)

tarned, mille puhul esitatakse veokiri ja maksetõend.

avamerel liikmesriigi lipu all sõitvatele sõja- ja abilaevadele.

„Toiduvarud” tähendavad ainult pardal tarbimiseks mõeldud
tooteid.

esitatakse tõend pardaletoimetamise kohta ja

platvormide puhul:

— tarne toimub osana varustamistegevusest, mille selle liik
mesriigi pädevad asutused, kust toimub vedu platvormi
le, on tunnistanud tavapäraseks. Kui pole tegemist
vääramatu jõuga, on sadamad või laadimiskohad, aluse
liik – kui tarnimine toimub meritsi – ja pakendite ning
konteinerite liigid sellised, mida tavaliselt kasutatakse;

3.
Kui teine pardavaruladu ei asu samas liikmesriigis, kus asus
esimene, tõendatakse teise lattu paigutamist kontrolleksempla
ri T5 originaaleksemplariga, millele on tehtud üks artikli 38 lõi
kes 2 sätestatud kannetest.

4.
Kui tooted viiakse pardavarulaost välja ja toimetatakse par
dale liikmesriigis, mis ei ole ladustamiskoha liikmesriik, tõenda
takse sellist paigutamist vastavalt artikli 36 lõikele 3.
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4. Toetust maksva liikmesriigi pädevad asutused kontrollivad
platvormidele tarnitutena deklareeritud kauba koguseid, vaadates
läbi eksportija ja tarnimisel kasutatava laeva või helikopteri doku
mendid. Nemad tagavad ka selle, et vastavalt käesolevale artiklile
pardavarudena tarnitud kogused ei ületa meeskonna vajadusi.

Esimese lõigu kohaldamisel võib vajaduse korral taotleda teiste
liikmesriikide pädevate asutuste abi.
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— tollidokument või selle kolmanda riigi, kus toimus par
daletoimetamine, tolliasutuse kaasallkirjaga dokument,
milles tõendatakse, et kõik konteineris või jagamatus
kaubasaadetises sisalduvad tooted on pardavarulaost
lõplikult lahkunud ja pardale toimetatud, ja täpsustatak
se osaliste tarnete hulk; selliseid dokumente võib koos
tada vastavalt XVIII lisas esitatud näidisele.

5.
Kui platvormidele tarnete suhtes kohaldatakse artiklit 8, li
satakse kontrolleksemplari T5 lahtri 104 rubriiki „Muud” üks
XVII lisas loetletud kannetest.
6.
Kui kohaldatakse artiklit 37, kohustub laopidaja artikli 37
lõike 2 punktis b osutatud registrisse kandma iga kaubasaadetise
sihtkohaks oleva platvormi üksikasjalikud andmed, tarnimisel ka
sutatava laeva/helikopteri nime/numbri ja pardaletoimetamise
kuupäeva. Käesoleva artikli lõike 3 teise lõigu punktis a sätesta
tud tõendit pardaletoimetamise kohta käsitatakse osana sellisest
registrist.

c)

7.
Liikmesriigid loovad registri platvormidele tarnitud ja käes
oleva artikli tingimustele vastavate toodete kogustest sektorite
kaupa.

Kui punktis a ja punkti b teises taandes osutatud dokumente
ei ole võimalik esitada, võib liikmesriik tõendina vastu võtta
kapteni või mõne teise teenistusohvitseri allkirja ja laeva pit
seriga vastuvõtutõendi.

Kui punkti b teises taandes osutatud dokumente ei ole või
malik esitada, võib liikmesriik tõendina vastu võtta lennuet
tevõtte töötaja allkirja ja lennuettevõtte pitseriga
vastuvõtutõendi.

Artikkel 42
1.
Antava toetuse taseme kindlaksmääramiseks käsitatakse
pardavarude tarnimist väljapoole ühendust varustamisena artik
li 33 lõike 1 punkti a alusel.

L 186/23

d)

2.
Kui toetuse määr sõltub sihtkohast, kohaldatakse lõiget 1,
kui tõendatakse, et tegelikult pardale paigutatud tooted on need
samad tooted, mis sel eesmärgil on ühenduse tolliterritooriumilt
välja viidud.

Liikmesriigid võtavad punktis a ja punkti b teises taandes
osutatud dokumendid vastu ainult juhul, kui need sisaldavad
kõiki üksikasju pardaletoimetatud toodete kohta ja sedasta
vad laevade või õhusõidukite registreerimisnumbrid ja nimed
(kui need on olemas). Et teha kindlaks, kas pardavarudeks tar
nitud kogused vastavad kõnealuse laeva või õhusõiduki mees
konna ja reisijate tavapärastele vajadustele, võivad
liikmesriigid nõuda täiendavat teavet või täiendavate doku
mentide esitamist.

3.
Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab „otsetarne” laeva
pardale paigutatud konteineri või jagamata kaubasaadetise
tarnimist.

5. Kõigil juhtudel tuleb makseavalduste puhul tõendina esita
da veokirja koopia või valguskoopia ja pardavarudeks mõeldud
tarnete makset tõendav dokument.

4.

6. Tooteid, millele kohaldatakse artiklis 37 osutatud menetlust,
ei või kasutada käesoleva artikli lõike 4 punktis b sätestatud
tarneteks.

a)

Lõikes 2 sätestatud tõend esitatakse järgmiselt.
Otsetarnet pardale tõendatakse tollidokumendiga või doku
mendiga, millele on andnud kaasallkirja selle kolmanda riigi
toll, kus toimus pardaletoimetamine; selliseid dokumente
võib koostada vastavalt XVIII lisas esitatud näidisele.
Dokumendid tuleb täita ühes või mitmes ühenduse ametli
kus keeles ja asjaomases kolmandas riigis kasutatavas keeles.

b)

Kui eksporditud toodete puhul ei ole tegemist otsetarnega ja
need paigutatakse sihtriigiks olevas kolmandas riigis enne va
rudena pardaletoimetamist tollijärelevalve alla, tõendatakse
sellist pardaletoimetamist järgmiste dokumentidega:
— tollidokument või kolmanda riigi tolliasutuse kaasallkir
jaga dokument, milles tõendatakse, et konteineri sisu või
jagamata kaubasaadetis on paigutatud pardavarulattu ja
et kaupu, millest kaubasaadetis koosneb, kasutatakse
ainult pardavarudena; selliseid dokumente võib koosta
da vastavalt XVIII lisas esitatud näidisele;

7.

Artiklit 24 kohaldatakse mutatis mutandis.

8.
Käesoleva artikliga hõlmatud juhtudel artiklit 34 ei
kohaldata.

Artikkel 43

1.
Erandina määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 161 lõikest 3
peetakse toetuse maksmist käsitlevate sätete kohaldamisel Helgo
landi saarele toimetatud põllumajandustooteid ekspordituks.

2.
Toetuse maksmist käsitlevate sätete kohaldamisel ei peeta
San Marinosse toimetatud põllumajandustooteid ekspordituks.
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Artikkel 44
1.
Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 883 kohaselt reekspor
ditud toodetele võib toetust kohaldada ainult juhul, kui impordi
tollimaksu tagasimaksmise või vähendamise taotlus hiljem tagasi
lükatakse ja kui kõik teised toetuse saamise tingimused on
täidetud.
2. Kui tooted reeksporditakse lõikes 1 osutatud menetluse alu
sel, tuleb artikli 5 lõikes 4 sätestatud dokumendis kõnealusele me
netlusele viidata.
Artikkel 45
Ekspordi puhul, mis on mõeldud toimetamiseks
— kolmandas riigis paiknevatele relvajõududele, mis alluvad
liikmesriigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, mille lii
ge on vähemalt üks liikmesriikidest;
— kolmandas riigis asuvale rahvusvahelisele organisatsioonile,
mille liige on vähemalt üks liikmesriikidest;

17.7.2009

Käesoleva lõike kohaldamisel kohaldatakse määruse (EMÜ)
nr 2454/93 artikli 199 lõikeid 2 ja 3 ning artikleid 222, 223
ja 224 mutatis mutandis.
2.
Välja arvatud vääramatu jõu korral, tuleb toetuse maksmise
või tagatisest vabastamisega seotud dokumendid esitada 12 kuu
jooksul alates ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäevast.
Kui toetuse maksmiseks õiguse andnud eksporditehingu puhul
kasutatud ekspordilitsentsi on välja andnud muu liikmesriik kui
ekspordiliikmesriik, sisaldavad toetuse maksmisega seotud doku
mendid nõuetekohaselt märgistatud valguskoopia kõnealuse lit
sentsi mõlemast leheküljest.
3. Kui kontrolleksemplari T5 või vajaduse korral ühenduse tol
literritooriumilt väljumist tõendavat siseriiklikku dokumenti ei ta
gastata eksportijast olenematutel põhjustel lähtetolliasutusele või
keskasutusele kolme kuu jooksul alates väljaandmisest, võib eks
portija esitada pädevale asutusele põhjendatud taotluse, et sama
väärseiks peetaks teisi dokumente.
Sellise taotluse tõendamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

— kolmandas riigis asuvatele diplomaatilistele esindustele,
mille kohta eksportija ei saa esitada artikli 17 lõikes 1 või 2 sä
testatud tõendeid, peetakse tooteid impordituks kolmandasse rii
ki, kus sellised relvajõud paiknevad või sellised rahvusvahelised
organisatsioonid või diplomaatilised esindused asuvad, kui esita
takse tõend toodete eest maksmise kohta ja kõnealuses kolman
das riigis relvajõudude, rahvusvahelise organisatsiooni või
diplomaatilise esinduse välja antud tarneteatis.

a)

kui kontrolleksemplar või siseriiklik dokument on välja an
tud tõendina toodete ühenduse tolliterritooriumilt lahkumi
se kohta:
— veokirja koopia või valguskoopia ja
— dokument, mis tõendab, et toode on esitatud kolmanda
riigi tolliasutusele, või üks või mitu artikli 17 lõigetes 1,
2 ja 4 nimetatud dokumentidest.

IV JAOTIS
TOETUSTE MAKSMISE KORD

Teises taandes nimetatud dokumentide nõudmisest võidakse
loobuda ekspordi puhul, mille toetus ei ületa 2 400 eurot;
sellistel juhtudel peab eksportija siiski esitama tõendi makse
sooritamise kohta.

1. PEATÜKK

Üldosa
Artikkel 46

Kui tegemist on ekspordiga kolmandatesse riikidesse, kes on
alla kirjutanud ühise transiidisüsteemi konventsioonile, keh
tivad tõendavate dokumentidena selliste riikide poolt nõue
tekohaselt pitseriga varustatud ühise transiididokumendi
tagastamiseksemplar 5, selle tõestatud koopia või lähtetolliasutuse teatis;

1.
Toetust makstakse ainult eksportija eriomase taotluse kor
ral ja selle maksab liikmesriik, kelle territooriumil ekspordidekla
ratsioon vastu võetakse.
Toetusetaotlused tehakse
a)

kirjalikult, milleks liikmesriigid võivad ette näha eraldi plan
gi, või

b)

arvutivõrkude abil vastavalt pädevate asutuste sätestatud
eeskirjadele.

Liikmesriigid võivad otsustada, et toetusetaotluste tegemisel tuleb
kasutada ainult üht teises lõigus nimetatud meetodit.

b)

kui kohaldatakse artikleid 33, 37 või 41, kõnealuse sihtkoha
kontrollimise eest vastutava tolliasutuse kinnitus, et kõnealu
ne tolliasutus on täitnud asjaomase kontrolleksemplari T5
kinnitamise tingimused või

c)

kui kohaldatakse artikli 33 lõike 1 punkti a või artiklit 37, siis
artikli 42 lõike 3 punktis c sätestatud vastuvõtutõend ja par
davarudeks mõeldud tarnete eest maksmist tõendav
dokument.
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Käesoleva lõike kohaldamisel on väljumistolliasutuse tõend kont
rolleksemplari T5 nõuetekohase esitamise kohta, milles sedasta
takse kontrolleksemplari seerianumber ja selle välja andnud
tolliasutus ning toodete ühenduse tolliterritooriumilt lahkumise
kuupäev, samaväärne kontrolleksemplariga T5.

Samaväärsete tõendite esitamise suhtes kohaldatakse lõiget 4.

4. Kui vaatamata asjakohasele toimimisele ei ole eksportijal ol
nud võimalik artikli 17 alusel nõutavaid dokumente saada ja edas
tada käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul, võidakse
eksportijale tema taotluse korral anda nende esitamiseks lisaaega.

5.
Taotlused teiste dokumentide samaväärseina käsitamise
kohta vastavalt lõikele 3, koos tõendavate dokumentidega või
ilma nendeta, ja lõikes 4 sätestatud lisaaja taotlused esitatakse lõi
kes 2 kehtestatud tähtaja jooksul. Kui kõnealused taotlused esita
takse siiski kuue kuu jooksul pärast nimetatud tähtaega,
kohaldatakse artikli 47 lõike 2 esimese lõigu sätteid.

6.
Kui kohaldatakse artiklit 34, tuleb toetuse maksmise taotlu
sed, välja arvatud vääramatu jõu korral, esitada 12 kuu jooksul
alates pardaletoimetamise kuust; artikli 34 lõikes 1 sätestatud lu
bades võidakse nõuda, et eksportijad esitaksid maksetaotluse lü
hema tähtaja jooksul.

7.
Liikmesriikide pädevad asutused võivad nõuda kõigi toetu
semaksmise taotlusega seotud dokumentide tõlkimist asjaomase
liikmesriigi riigikeelde või ühte riigikeeltest.

8.
Pädevad asutused sooritavad lõikes 1 osutatud maksed kol
me kuu jooksul alates päevast, millal nende käsutuses on kõik
nõude rahuldamiseks vajalikud dokumendid ja kogu teave, välja
arvatud järgmistel juhtudel:

a)

b)

c)

vääramatu jõu korral või

kui õiguse kohta toetust saada on algatatud eraldi haldusuu
rimine. Sellistel juhtudel makstakse toetust alles pärast seda,
kui õigust toetusele on tunnustatud, või

artikli 49 lõike 2 teises lõigus sätestatud hüvitise
kohaldamiseks.
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Artikkel 47
1. Kui täidetud on kõik ühenduse eeskirjadega sätestatud nõu
ded tõendamaks õigust toetusele, välja arvatud ühest artikli 7 lõi
kes 1, artikli 16 lõikes 1 ja artikli 37 lõikes 1 sätestatud tähtajast
kinnipidamise nõue, kohaldatakse järgmisi eeskirju:
a)

kõigepealt vähendatakse toetust 15 %;

b)

allesjäänud toetust (edaspidi „vähendatud toetus”) vähenda
takse veelgi järgmiselt:
i)

2 % iga päeva kohta, mille võrra ületatakse artikli 16 lõi
kes 1 sätestatud tähtaega;

ii)

5 % iga päeva kohta, mille võrra ületatakse artikli 7 lõi
kes 1 sätestatud tähtaega, või

iii) 10 % iga päeva kohta, mille võrra ületatakse artikli 37
lõikes 1 sätestatud tähtaega.
2.
Kui kõigi ühenduse määrustes sätestatud nõuete täitmist
tõendatakse kuue kuu jooksul alates artikli 46 lõigetes 2 ja 4 sä
testatud tähtaegade möödumisest, moodustab makstav toetus
85 % summast, mis oleks makstud, kui kõiki nõudeid oleks
täidetud.
Kui kõigi ühenduse määrustes sätestatud nõuete täitmist tõenda
takse kuue kuu jooksul alates artikli 46 lõigetes 2 ja 4 sätestatud
tähtaegade möödumisest, kuid ületatakse artikli 7 lõikes 1, artik
li 16 lõikes 1 või artikli 37 lõikes 1 kehtestatud tähtaegu, võrdub
makstav toetus vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 vähendatud
toetusega miinus 15 % summast, mis oleks makstud, kui kõigist
tähtaegadest oleks kinni peetud.
3.
Kui toetus on makstud ette vastavalt artiklile 31 ning ühest
või mitmest artikli 7 lõikes 1 ja artikli 16 lõikes 1 kehtestatud
tähtajast ei ole kinni peetud, võrdub kaotatav tagatiseosa vasta
valt käesoleva artikli lõikele 1 arvutatud vähendamisega, mida
suurendatakse 10 %.
Tagatise jääk vabastatakse.
Kui toetus on makstud ette vastavalt artiklile 31 ja kõigi ühendu
se määrustes sätestatud nõuete täitmist tõendatakse kuue kuu
jooksul alates artikli 46 lõigetes 2 ja 4 sätestatud tähtaegade möö
dumisest, võrdub tagasimakstav summa 85 protsendiga tagatisest.
Kui kolmanda lõiguga hõlmatud juhtudel ei ole lisaks kinni pee
tud ühest või mitmest artikli 7 lõikes 1 ja artikli 16 lõikes 1 keh
testatud tähtaegadest, võrdub tagasimakstav summa:
— kolmanda lõigu kohaselt tagasi makstava summaga;

9.
Liikmesriigid võivad otsustada toetust mitte anda, kui sum
ma ühe ekspordideklaratsiooni kohta on kuni 100 eurot.

— mida vähendatakse vastavalt esimesele lõigule tagatisest ilma
jäämise võrra.
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4.
Kaotatud toetuse kogusuurus ei või ületada kogu toetust,
mida oleks makstud kõigi nõuete täitmise korral.
5.
Käesoleva artikli kohaldamisel samastatakse artikli 36 lõi
kes 1 sätestatud tähtaja ületamine artikli 7 lõikes 1 sätestatud täht
aja ületamisega.
6.
Kui kohaldatakse artikli 4 lõiget 2 ja/või artikli 25 lõiget 3
ja/või artiklit 48:
— arvutatakse käesolevas artiklis sätestatud vähendamised artik
li 4 lõike 2 ja/või artikli 25 lõike 3 ja/või artikli 48 kohaselt
makstava toetuse alusel;
— käesoleva artikli kohaselt kaotatud toetus ei ületa artikli 4 lõi
ke 2 ja/või artikli 25 lõike 3 ja/või artikli 48 kohaselt maks
tavat toetust.

2. PEATÜKK
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Esimest lõiku ei kohaldata, kui eksportija tõendab pädevale asu
tusele, et selles lõigus osutatud olukord oli tingitud vääramatust
jõust või ilmsest veast või, vajaduse korral, et see põhines varase
ma maksega seotud õigel teabel.

Esimest lõiku ei kohaldata, eriti kui kohaldatakse lõiget 1 seoses
karistustega, mis põhinevad samadel elementidel, mille abil mää
ratakse kindlaks õigus saada eksporditoetust.

3.
Taotletud toetusena käsitatakse artikli 5 kohaselt esitatud
teabe alusel arvutatud summat. Kui toetus erineb vastavalt siht
kohale, arvutatakse taotletud toetuse diferentseeritud osa, kasuta
des artikli 46 kohaselt esitatud andmeid koguse, kaalu ja sihtkoha
kohta.

4. Lõike 1 punktis a sätestatud sanktsioone ei kohaldata järg
mistel juhtudel:

a)

vääramatu jõu korral;

b)

erandjuhtudel, kui eksportija, saades teada, et taotletud toe
tus on liiga suur, teatab sellest viivitamata kirjalikult pädeva
le asutusele, välja arvatud juhul, kui pädev asutus on
eksportijat teavitanud kavatsusest taotlust kontrollida või kui
eksportija on kõnealusest kavatsusest mõnel muul moel tea
da saanud või pädev asutus on juba kindlaks teinud, et taot
letud toetus ei ole õiguspärane;

c)

kui taotletud toetuse puhul on tegemist ilmse veaga, mida
tunnustab pädev asutus;

d)

kui taotletud toetus on kooskõlas määrusega (EÜ)
nr 1043/2005, eelkõige selle artikliga 10, ja arvutatakse
konkreetse ajavahemiku jooksul kasutatud keskmiste kogus
te põhjal;

e)

kaalu justeerimisel, kuivõrd kaalu muutumise põhjuseks on
kasutatud kaalumismeetodite erinevused.

Sanktsioonid ja alusetult makstud summade sissenõudmine

Artikkel 48
1. Kui leitakse, et eksportija on eksporditoetuse saamiseks taot
lenud kohaldatavast suuremat toetust, vastab kõnealuse ekspordi
toetus tegelikult eksporditud toodete suhtes kohaldatavale toetu
sele, mida vähendatakse
a)

poolega taotletud ja tegelikule ekspordile kohaldatava toetu
se vahest;

b)

taotletud ja tegelikule ekspordile kohaldatava toetuse kahe
kordse vahe võrra, kui eksportija esitab tahtlikult
valeandmed.

2.
Ilma et see piiraks artikli 9 teise lõigu kohaldamist, kui lei
takse, et artikli 9 kohast eksporditoetuse määra ei teatatud, on kõ
nealune määr null. Kui vastavalt artikli 9 kohasele teabele
arvutatud eksporditoetuse summa on kohaldatavast määrast väik
sem, vastab kõnealuse ekspordi toetus tegelikult eksporditud too
dete suhtes kohaldatavale toetusele, mida vähendatakse
a)

10 % võrra arvutatud toetuse ja tegeliku ekspordi suhtes ko
haldatava toetuse vahest, kui see on rohkem kui 1 000 eurot;

b)

100 % võrra arvutatud toetuse ja tegeliku ekspordi suhtes ko
haldatava toetuse vahest, kui eksportija on teatanud, et toe
tus on väiksem kui 1 000 eurot, ja kohaldatav toetus on üle
10 000 euro;

c)

200 % võrra arvutatud toetuse ja tegelikult kohaldatava toe
tuse vahest, kui eksportija esitab tahtlikult valeandmed.

5. Kui lõike 1 punktides a ja b sätestatud vähendamise tulemu
seks on negatiivne summa, siis maksab kõnealuse negatiivse sum
ma eksportija.

6. Kui pädevad asutused tuvastavad, et taotletud toetus ei ole
õiguspärane ja eksport ei ole aset leidnud ning seega ei ole või
malik toetust vähendada, maksab eksportija lõike 1 punktides a ja
b sätestatud sanktsioonidele vastava summa, mida oleks kohalda
tud ekspordi toimumise korral. Kui toetuse määr erineb vastavalt
sihtkohale, kasutatakse taotletava ja kohaldatava toetuse arvuta
misel madalaimat positiivset määra või artikli 31 lõike 2 kohaselt
osutatud sihtkoha suhtes kohaldatavat määra, kui see on eelmi
sest suurem, välja arvatud juhul, kui tingimuseks on seatud ko
hustuslik sihtkoht.
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7.
Lõigetes 5 ja 6 sätestatud maksed sooritatakse 30 päeva
jooksul alates maksetaotluse kättesaamisest. Kui kõnealusest täht
ajast ei peeta kinni, maksab eksportija artikli 49 lõikes 1 osutatud
määraga intressi aja eest, mis algab 30 päeva möödumisel mak
senõude kättesaamisest ja lõpeb nõutud summa maksmisele eel
neva päevaga.
8.
Sanktsioone ei kohaldata, kui taotletud toetus on suurem
kui vastavalt artikli 4 lõikele 2, artikli 25 lõikele 3 ja/või artik
lile 47 kohaldatav toetus.
9. Sanktsioone kohaldatakse, ilma et see piiraks siseriiklikul ta
sandil kehtestatud täiendavate sanktsioonide kohaldamist.
10.
Liikmesriigid võivad loobuda kehtestamast sanktsioone,
mis ei ületa 100 eurot ekspordideklaratsiooni kohta.
11. Kui litsents ei hõlma ekspordideklaratsioonil osutatud too
det, toetust ei maksta ja lõiget 1 ei kohaldata.
12.
Kui toetus on eelnevalt kinnitatud, võetakse trahvisumma
arvutamisel aluseks litsentsitaotluse esitamise päeval kehtivad toe
tuse määrad, võtmata arvesse toetuse kaotust vastavalt artikli 4
lõikele 1 või toetuse vähendamist vastavalt artikli 4 lõikele 2 või
artikli 25 lõikele 3. Vajaduse korral korrigeeritakse kõnealuseid
määri ekspordideklaratsiooni või maksedeklaratsiooni vastuvõt
mise päeval.

Artikkel 49
1.
Ilma et see piiraks negatiivse summa maksmise kohustust
vastavalt artikli 48 lõikele 5, maksab toetusesaaja tagasi põhjen
damatult saadud toetuse, sealhulgas mis tahes vastavalt artikli 48
lõikele 1 kohaldatud sanktsioonidele vastava summa ning maks
mise ja tagasimaksmise vaheliselt ajalt arvutatud intressid. Ent kui
a)

tagasimaksmine kaetakse vabastamata tagatisega, vastab kõ
nealuse tagatise arestimine vastavalt artikli 32 lõikele 1 maks
tavate summade sissenõudmisele;

b)

tagatis on vabastatud, maksab toetusesaaja selle tagatiseosa,
mis oleks kaotatud, ja lisaks sellele vabastamise kuupäeva ja
maksemisele eelneva kuupäeva vahele jäävalt ajalt arvutatud
intressi.

Makse sooritatakse 30 päeva jooksul alates maksenõude
kättesaamisest.
Kui toetusesaajatelt nõutakse summade tagasimaksmist, võib liik
mesriik intresside arvutamiseks arvestada, et makse sooritatakse
kahekümnendal päeval pärast tagasimaksmisnõude kuupäeva.
Kohaldatava intressi määr arvutatakse kooskõlas siseriikliku õigu
sega; see ei või siiski olla madalam kui määr, mida kohaldatakse
siseriiklikele sätetele vastavate summade sissenõudmisel.
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Pädevate asutuste vea tõttu põhjendamatult sooritatud makse pu
hul ei nõuta intresse või kui nõutakse, siis liikmesriikide poolt
kindlaks määratava põhjendamatult saadud tulule vastava sum
ma ulatuses.
Kui toetust makstakse volinikule, vastutavad volinik ja eksportija
solidaarselt alusetult makstud summade, põhjendamatult vabas
tatud tagatiste ja kõnealuse ekspordiga seotud intresside tagasi
maksmise eest. Voliniku vastutuse ulatus piirdub siiski talle
makstud summa ja selle intressidega.
2.
Sissenõutud summad, artikli 48 lõigetele 5 ja 6 vastavad
summad ja kogutud intressid makstakse makseasutustele, mis ar
vab kõnealused summad maha Euroopa Põllumajanduse Tagatis
fondi (EAGF) kuludest.
Kui maksetähtajast ei peeta kinni, võivad liikmesriigid otsustada,
et tagasimaksmise asemel arvatakse mis tahes alusetult makstud
summad, põhjendamatult vabastatud tagatised ja tasandusintres
sid maha hilisematest maksetest asjaomasele eksportijale.
Teist lõiku kohaldatakse ka artikli 48 lõigete 5 ja 6 kohaselt maks
tavatele summadele.
3.
Ilma et see piiraks artikli 48 lõikes 10 sätestatud võimalust
loobuda sanktsioonide kohaldamisest väikeste summade puhul,
võivad liikmesriigid loobuda alusetult makstud toetuste, põhjen
damatult vabastatud tagatiste, intresside ja artikli 48 lõikes 5 sä
testatud summade tagasimaksmisest, kui selline tagasimaksmine
ei ületa 100 eurot ekspordideklaratsiooni kohta, tingimusel et si
seriikliku õigusega nähakse ette sellistel juhtudel summade sisse
nõudmata jätmise kohta samasugused eeskirjad.
4.

Lõikes 1 osutatud tagasimaksmise kohustust ei kohaldata,

a)

kui makse on sooritatud liikmesriikide pädevate asutuste või
mõne teise asjaomase asutuse vea tõttu ja heas usus tegutse
nud toetusesaajal ei olnud võimalik kõnealust viga märgata;

b)

kui päevast, mil toetusesaajale teatati toetuse andmise lõpli
kust otsusest, kuni päevani, mil siseriiklik või ühenduse asu
tus esimest korda teavitab toetusesaajat sellest, et makse on
sooritatud põhjendamatult, on möödunud rohkem kui neli
aastat. Käesolevat sätet kohaldatakse ainult juhul, kui toetu
sesaaja on tegutsenud heas usus.

Mis tahes kolmanda isiku otseselt või kaudselt toetuse maksmi
seks vajalike formaalsustega seotud tegude, sealhulgas rahvusva
helisele tasandile spetsialiseerunud kontrolli- ja järelevalveasutuste
tegude eest vastutab toetusesaaja.
Käesoleva lõike sätteid ei kohaldata toetuse ettemaksetele. Käesoleva lõike kohaldamisest tuleneva tagasimaksmata jätmise puhul
ei kohaldata artikli 48 lõike 1 punktile a vastavat
haldussanktsiooni.

L 186/28

Euroopa Liidu Teataja

ET
V JAOTIS
LÕPPSÄTTED

Artikkel 50
Liikmesriigid teavitavad komisjoni
— viivitamata juhtudest, kui kohaldatakse artikli 27 lõiget 1; ko
misjon teavitab teisi liikmesriike,
— iga 12numbrilise koodi puhul artikli 4 lõike 1 teise lõigu esi
meses taandes, artiklis 6 ja artiklis 42 osutatud juhtudel eks
porditud toodete kogustest, mis on toetuse eelkinnitusega
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ekspordilitsentsiga hõlmamata. Koodid rühmitatakse sekto
rite kaupa. Liikmesriigid võtavad nõutavad meetmed taga
maks, et sellisest teabest antakse teada hiljemalt teisel kuul
pärast ekspordideklaratsiooni vastuvõtmist.
Artikkel 51
Määrus (EÜ) nr 800/1999 tunnistatakse kehtetuks.
Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena
käesolevale määrusele kooskõlas XX lisas esitatud
vastavustabeliga.
Artikkel 52
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle aval
damist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 7. juuli 2009
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL
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I LISA
Kaugemast toetuspiirkonnast välja arvatud tooted ja sihtkohad

TOOTESEKTOR – VÄLJA ARVATUD SIHTKOHAD
Suhkur (*)
Suhkur või suhkrutooted, mis kuuluvad järgmiste CN-koodide alla: 1701 11 90, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10,
1701 99 90, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 60 95, 1702 90 30, 1702 90 71, 1702 90 95, 2106 90 30, 2106 90 59 –
Maroko, Alžeeria, Türgi, Süüria, Liibanon.
Teravili (*)
CN 1001 – Venemaa, Moldova, Ukraina, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Albaania, endine Jugoslaavia Makedoonia Va
bariik, Türgi, Süüria, Liibanon, Israel, Egiptus, Liibüa, Tuneesia, Alžeeria, Maroko, Ceuta, Melilla.
CN 1003 – kõik sihtkohad.
CN 1004 – Island, Venemaa.
Riis (*)
CN 1006 – kõik sihtkohad.
Piim ja piimatooted (*)
Kõik tooted – Maroko, Alžeeria.
Piim ja piimatooted, mis kuuluvad järgmiste CN-koodide alla: 0401 30; 0402 21; 0402 29; 0402 91; 0402 99; 0403 90;
0404 90; 0405 10; 0405 20; 0405 90 – Kanada, Mehhiko, Türgi, Süüria, Liibanon.
0406 – Süüria, Liibanon, Mehhiko.
Veise- ja vasikaliha
Kõik tooted – kõik sihtkohad.
Kodulinnud
Kodulinnuliha – kõik sihtkohad.
Ühe päeva vanused tibud, CN-kood 0105 11 – Ameerika Ühendriigid, USA, Kanada, Mehhiko.
Munad (*)
Koorega munad, mis kuuluvad eksporditoetuse nomenklatuuri koodi 0407 00 30 9000 alla – Jaapan, Venemaa, Hiina,
Taiwan.
Haudemunad, mis kuuluvad eksporditoetuse nomenklatuuri koodide 0407 00 11 9000; 0407 00 19 9000 alla – Ameerika
Ühendriigid, USA, Kanada, Mehhiko.

(*) Muud kui I lisas loetlemata kaubad, mis ei sisalda üle 90 % asjaomase toote massist.
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Artikli 5 lõikes 8 osutatud kanded
— bulgaaria keeles:

Проверка за съответствие — Регламент (ЕО) № 612/2009

— hispaania keeles:

Control de conformidad — Reglamento (CE) no 612/2009

— tšehhi keeles:

Kontrola souladu nařízení (ES) č. 612/2009

— taani keeles:

Overensstemmelseskontrol forordning (EF) nr. 612/2009

— saksa keeles:

Konformitätskontrolle Verordnung (EG) Nr. 612/2009

— eesti keeles:

Vastavuskontroll. Määrus (EÜ) nr 612/2009

— kreeka keeles:

Έλεγχος αντιστοιχίας — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 612/2009

— inglise keeles:

Conformity check Regulation (EC) No 612/2009

— prantsuse keeles:

Contrôle de conformité règlement (CE) no 612/2009

— itaalia keeles:

Controllo di conformità regolamento (CE) n. 612/2009

— läti keeles:

Regulas (EK) Nr. 612/2009 atbilstības pārbaude

— leedu keeles:

Atitikties patikrinimo Reglamentas (EB) Nr. 612/2009

— ungari keeles:

Megfelelőségi ellenőrzés 612/2009/EK rendelet

— malta keeles:

Verifika ta’ conformità r-Regolament (KE) Nru 612/2009

— hollandi keeles:

Conformiteitscontrole Verordening (EG) nr. 612/2009

— poola keeles:

Kontrola zgodności — rozporządzenie (WE) nr 612/2009

— portugali keeles:

Verificação de concordância Regulamento (CE) n.o 612/2009

— rumeenia keeles:

Control de conformitate Regulamentul (CE) nr. 612/2009

— slovaki keeles:

Kontrola zhody nariadenie (ES) č. 612/2009

— sloveeni keeles:

Preverjanje skladnosti – Uredba (ES) št. 612/2009

— soome keeles:

Vastaavuustarkastus. Asetus (EY) N:o 612/2009

— rootsi keeles:

Kontroll av överensstämmelse förordning (EG) nr 612/2009
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III LISA
Artiklis 8 osutatud kanded
— bulgaaria keeles:

Регламент (ЕО) № 612/2009

— hispaania keeles:

Reglamento (CE) no 612/2009

— tšehhi keeles:

Nařízení (ES) č. 612/2009

— taani keeles:

Forordning (EF) nr. 612/2009

— saksa keeles:

Verordnung (EG) Nr. 612/2009

— eesti keeles:

Määrus (EÜ) nr 612/2009

— kreeka keeles:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 612/2009

— inglise keeles:

Regulation (EC) No 612/2009

— prantsuse keeles:

Règlement (CE) no 612/2009

— itaalia keeles:

Regolamento (CE) n. 612/2009

— läti keeles:

Regula (EK) Nr. 612/2009

— leedu keeles:

Reglamentas (EB) Nr. 612/2009

— ungari keeles:

612/2009/EK rendelet

— malta keeles:

Regolament (KE) Nru 612/2009

— hollandi keeles:

Verordening (EG) nr. 612/2009

— poola keeles:

Rozporządzenie (WE) nr 612/2009

— portugali keeles:

Regulamento (CE) n.o 612/2009

— rumeenia keeles:

Regulamentul (CE) nr. 612/2009

— slovaki keeles:

Nariadenie (ES) č. 612/2009

— sloveeni keeles:

Uredba (ES) št. 612/2009

— soome keeles:

Asetus (EY) N:o 612/2009

— rootsi keeles:

Förordning (EG) nr 612/2009
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Artiklis 9 osutatud kanded
— bulgaaria keeles:

Сума на възстановяване под 1 000 EUR

— hispaania keeles:

Restitución inferior a 1 000 EUR

— tšehhi keeles:

Částka náhrady nižší než 1 000 EUR

— taani keeles:

Restitutioner mindre end 1 000 EUR

— saksa keeles:

Erstattung weniger als 1 000 EUR

— eesti keeles:

Eksporditoetus alla 1 000 euro

— kreeka keeles:

Επιστροφή μικρότερη από 1 000 EUR

— inglise keeles:

Refunds less than EUR 1 000

— prantsuse keeles:

Restitution inférieure à 1 000 EUR

— itaalia keeles:

Restituzione inferiore a 1 000 EUR

— läti keeles:

Kompensācija, kas ir mazāka par EUR 1 000

— leedu keeles:

Išmokos mažesnės negu 1 000 EUR

— ungari keeles:

1 000 EUR-nál kevesebb visszatérítés

— malta keeles:

Rifużjonijiet ta’ anqas minn EUR 1 000

— hollandi keeles:

Restitutie minder dan 1 000 EUR

— poola keeles:

Refundacja poniżej 1 000 EUR

— portugali keeles:

Restituição inferior a 1 000 EUR

— rumeenia keeles:

Restituire inferioară valorii de 1 000 EUR

— slovaki keeles:

Náhrady nižšie ako 1 000 EUR

— sloveeni keeles:

Nadomestila manj kot 1 000 EUR

— soome keeles:

Alle 1 000 euron tuet

— rootsi keeles:

Bidragsbelopp lägre än 1 000 euro
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Artikli 10 lõike 1 punkti c teises lõigus osutatud kanded
— bulgaaria keeles:

Представен е транспортен документ, посочващ местоназначение извън митническата територия
на Общността

— hispaania keeles:

Documento transporte con destino fuera de la CE presentado

— tšehhi keeles:

Přepravní doklad s místem určení mimo ES předložen

— taani keeles:

Transportdokument med destination uden for EF forelagt

— saksa keeles:

Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt

— eesti keeles:

Transpordiks väljaspool EÜd asuvasse sihtkohta on esitatud veodokument

— kreeka keeles:

Έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός EK

— inglise keeles:

Transport document indicating a destination outside the customs territory of the Community
has been presented

— prantsuse keeles:

Document de transport avec destination hors CE présenté

— itaalia keeles:

Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato

— läti keeles:

Uzrādīts transporta dokuments ar galamērķi ārpus EK

— leedu keeles:

Pateiktas paskirties vietą už EB ribų nurodantis gabenimo dokumentas

— ungari keeles:

EK-n kívüli rendeltetésű szállítmány szállítási okmánya bemutatva

— malta keeles:

Dokument tat-trasport b’destinazzjoni għal barra mill-KE, ippreżentat

— hollandi keeles:

Vervoerdocument voor bestemming buiten de EG voorgelegd

— poola keeles:

Przedstawiony dokument przewozowy wskazujący miejsce przeznaczenia poza WE

— portugali keeles:

Documento transporte com destino fora da CE apresentado

— rumeenia keeles:

Document de transport care indică o destinaţie aflată în afara teritoriului vamal al Comunităţii
– prezentat

— slovaki keeles:

Prepravný doklad s miestom určenia mimo ES bol predložený

— sloveeni keeles:

Predložena je bila prevozna listina z navedbo destinacije izven carinskega območja Skupnosti

— soome keeles:

Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty

— rootsi keeles:

Transportdokument med slutlig destination utanför gemenskapens tullområde har lagts fram
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Artikli 11 lõike 4 esimeses lõigus osutatud kanded
— bulgaaria keeles:

Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общнос
тен транзит с железопътен транспорт или големи контейнери:
—

—
— hispaania keeles:

—

—

—

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи или съответното транспорт
но предприятие:

Documento de transporte:
—

tipo:

—

número:

Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la
empresa de transportes de que se trate:

Přepravní doklad:
—

druh:

—

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice nebo příslušným přepravcem:

Transportdokument:
—

type:

—

nummer:

Dato for jernbaneforvaltningens eller det pågældende transportfirmas accept af forsendel
sen:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlic
hen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern:
—

—
— eesti keeles:

—

Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for
fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere:
—

— saksa keeles:

вид:

Výstup z celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro
přepravu po železnici nebo pro přepravu ve velkokapacitních kontejnerech:
—

— taani keeles:

—

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simpli
ficado por ferrocarril o en grandes contenedores:
—

— tšehhi keeles:

Транспортен документ:

Beförderungspapier:
—

Art:

—

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betref
fende Beförderungsunternehmen:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri alusel
raudteed mööda või suurtes konteinerite
—

—

Veodokument:
—

liik:

—

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste või asjaomase transpordiasutuse
poolt:
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— kreeka keeles:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής
διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια:
—

—

— inglise keeles:

—

—

—

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για μεταφορά από τον οργανισμό σιδηροδρόμων ή την εμπλεκόμενη
εταιρεία μεταφοράς:

Transport document:
—

type:

—

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking
concerned:

document de transport:
—

espèce:

—

numéro:

date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer ou par
l’entreprise de transports concernée:

Documento di trasporto:
—

tipo:

—

numero:

Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell’impresa di trasporto
interessata:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas saskaņā ar vienkāršoto Kopienas tranzīta procedūru
pārvešanai pa dzelzceļu vai lielos konteineros:
—

—

— leedu keeles:

—

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato
per ferrovia o grandi contenitori:
—

— läti keeles:

τύπος:

Sortie, territoire douanier de la Communauté sous le régime, transit communautaire simplifié
par chemin de fer ou par grands conteneurs:
—

— itaalia keeles:

—

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit
procedure for carriage by rail or large containers:
—

— prantsuse keeles:

Έγγραφο μεταφοράς:

Transporta dokuments:
—

veids:

—

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes vai attiecīgais transporta
uzņēmums:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito tvarką, taikomą
gabenimui geležinkeliu arba didelėse talpose:
—

—

gabenimo dokumentas:
—

rūšis:

—

numeris:

geležinkelių administracijos ar atitinkamos transporto įmonės priėmimo pervežimui data:
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— ungari keeles:

A Közösség vámterületét egyszerűsített közösségi árutovábbítási eljárás keretében elhagyta,
vasúton vagy konténerben történő szállítással:
—

—

— malta keeles:

—

—

—

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasút vagy az érintett szállítmányozási vállalat ügyin
tézése által:

Dokument ta’ trasport:
—

ġeneru:

—

numru:

Data ta’ l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija:

Vervoerdocument:
—

Type:

—

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de be
trokken vervoeronderneming:

Dokument przewozowy:
—

rodzaj:

—

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową lub przez określone przedsię
biorstwo przewozowe:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário
simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores:
—

—

— rumeenia keeles:

—

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspól
notowego dla przewozu koleją lub w wielkich kontenerach:
—

— portugali keeles:

típus:

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling voor vereenvoudigd
communautair douanevervoer per spoor of in grote containers:
—

— poola keeles:

—

Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità bil-ferrovija permezz ta’ trasport imħallat bit-triq u
bil-ferrovija:
—

— hollandi keeles:

Szállítási okmány:

Documento de transporte:
—

tipo:

—

número:

Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela
empresa de transporte interessada:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunităţii în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat
pentru transportul pe calea ferată sau în containere mari:
—

—

Document de transport:
—

tip:

—

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare sau întreprinderea de trans
port în cauză:
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ET
— slovaki keeles:

Výstup z colného územia Spoločenstva podľa zjednodušeného tranzitného postupu Spolo
čenstva na železničnú prepravu alebo na prepravu vo veľkých prepravných kontajneroch:
—

—
— sloveeni keeles:

—

typ:

—

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti alebo zo strany príslušnej prepravnej
spoločnosti:

Prevozna listina:
—

vrsta:

—

številka:

Datum, ko je železnica ali zadevni prevoznik blago prevzel za prevoz:

Viety yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse tai
suurissa konteissa:
—

—
— rootsi keeles:

—

Izstop iz carinskega območja Skupnosti po železnici s kombiniranim cestno-železniškim pre
vozom:
—

— soome keeles:

Prepravný doklad:

Kuljetusasiakirja:
—

tyyppi:

—

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järn
vägstransporter eller transporter i stora containrar:
—

—

Transportdokument:
—

typ:

—

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget:
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VII LISA

Artikli 11 lõike 5 esimeses lõigus osutatud kanded

— bulgaaria keeles:

Излизане от митническата територия на Общността по железен път при комбиниран железопъ
тен и автомобилен транспорт:
—

—
— hispaania keeles:

—

—

—

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи:

Documento de transporte:
—

tipo:

—

número:

Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria:

Přepravní doklad:
—

druh:

—

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice:

Transportdokument:
—

type:

—

nummer:

Dato for overtagelse ved jernbane:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Beförderung im kombi
nierten Straßen- und Schienenverkehr:
—

—
— eesti keeles:

—

Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved kombineret jernbane/landevejstransport:
—

— saksa keeles:

вид:

Opuštění celního území Společenství po železnici nebo kombinovanou přepravou po železnici
a silnici:
—

— taani keeles:

—

Salida del territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril en transporte combinado por
ferrocarril-carretera:
—

— tšehhi keeles:

Транспортен документ:

Beförderungspapier:
—

Art:

—

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine raudteed mööda, raudtee- ja maanteetranspordi
ühendveo korras
—

—

Veodokument:
—

liik:

—

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste poolt:
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— kreeka keeles:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σιδηροδρομικώς με συνδυασμένη μεταφορά
σιδηροδρομικώς-οδικώς:
—

—
— inglise keeles:

—

—

—

—

Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τον οργανισμό σιδηροδρόμων:

Transport document:
—

type:

—

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities:

document de transport:
—

espèce:

—

numéro:

date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer:

Documento di trasporto:
—

tipo:

—

numero:

Data di accettazione del trasporto da parte dell’amministrazione delle ferrovie:

Transporta dokuments:
—

veids:

—

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos geležinkeliu pagal gabenimo kombinuotu transportu
(automobilių keliais ir geležinkeliu) tvarką:
—

—
— ungari keeles:

αριθμός:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas pa dzelzceļu dzelzceļa – autotransporta kombinētā
transporta režīmā:
—

— leedu keeles:

—

Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell’ambito di un trasporto combi
nato strada-ferrovia:
—

— läti keeles:

είδος:

Sortie, territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné railroute:
—

— itaalia keeles:

—

Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by road
and by rail:
—

— prantsuse keeles:

Έγγραφο μεταφοράς:

gabenimo dokumentas:
—

rūšis:

—

numeris:

geležinkelių administracijos priėmimo pervežimui data:

A Közösség vámterületét elhagyta vasúton, kombinált szállítással (vasút-közút):
—

—

Szállítási okmány:
—

típus:

—

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasúti ügyintézés által:
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ET
— malta keeles:

‘Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regoli tat-transitu komunitarju simplifikat
bil-ferrovija jew b’kontejners kbar:
—

—

— hollandi keeles:

—

—

—

numru:

Data ta’ l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża
tat-trasporti konċernata’:

Vervoerdocument:
—

Type:

—

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwegadministratie:

Dokument przewozowy:
—

rodzaj:

—

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową:

Documento de transporte:
—

tipo:

—

número:

Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela em
presa de transporte interessada:

Ieșie de pe teritoriul vamal al Comunităţii pe calea ferată prin transport combinat rutier și fe
roviar:
—

—

— slovaki keeles:

—

Saída do território aduaneiro da Comunidade por caminho -deferro, em transporte combinado
rodo-ferroviário:
—

— rumeenia keeles:

ġeneru:

Wywóz z obszaru celnego Wspólnoty drogą kolejową lub drogą kombinowanego transportu
drogowo-kolejowego:
—

— portugali keeles:

—

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd railwegvervoer:
—

— poola keeles:

Dokument ta’ trasport:

Document de transport:
—

tip:

—

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare:

Výstup z colného územia Spoločenstva železničnou dopravou, kombinovanou železničnou
a cestnou dopravou:
—

—

Prepravný doklad:
—

typ:

—

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti:
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ET
— sloveeni keeles:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti po železnici s kombiniranim cestno-železniškim pre
vozom:
—

—
— soome keeles:

—

vrsta:

—

številka:

Datum, ko je železnica prevzela blago v prevoz:

Viety yhteisön tullialueelta rautateitse yhdistetyssä rautatie- ja maantiekuljetuksessa:
—

—
— rootsi keeles:

Prevozna listina:

Kuljetusasiakirja:
—

tyyppi:

—

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi:

Utförsel från gemenskapens tullområde på järnväg vid kombinerad järnvägs- och landsvägstrans
port:
—

—

Transportdokument:
—

typ:

—

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget:
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VIII LISA
Nõuded järelevalveasutuste tunnustamiseks ja kontrollimiseks liikmesriikide poolt

I PEATÜKK

TUNNUSTAMISE NÕUDED
a)

Järelevalveasutus peab olema õigus- ja teovõimega terviklik üksus ning see on kantud vastutava liikmesriigi ettevõtete
registrisse.

b)

Järelevalveasutuste põhikirjas tuleb sätestada, et selle üks selgesõnaline eesmärk on põllumajandustoodete kontroll ja
järelevalve rahvusvahelisel tasemel.

c)

Järelevalveasutus peab olema rahvusvahelise ulatusega, et see oleks võimeline sertifitseerimist läbi viima kogu maail
mas, asutades selleks mitmetes kolmandates riikides tüterettevõtteid ja/või võttes lossimistoimingutest otseselt osa oma
palgal olevate inspektoritega lähimast piirkondlikust kontorist või ühenduse riigiasutusest või kohalike esindajatega, kes
on järelevalveasutuse nõuetekohase järelevalve all.
Rohkem kui pool esimeses lõigus osutatud tütarettevõtete omakapitalist peab kuuluma järelevalveasutusele. Kui asjaomase kolmanda riigi siseriikliku õigusega piiratakse välisomandust 50 protsendini või enam, on esimese lõigu kohal
damiseks piisav tõhus kontroll tütarettevõtte üle. Selline kontroll tõendatakse asjakohaste meetmetega, milleks on eel
kõige halduslepingu olemasolu, juhatuse ja nõukogu koosseis või muud samalaadsed meetmed.

d)

Järelevalveasutus peab tõendama oma vilumust põllumajandustoodete ja toiduainete kontrollis ja järelevalves. Selline
kogemus tehakse kindlaks eelmise kolme aasta jooksul tehtud kontrollide kohta esitatud tõendite põhjal või jooksvalt
töö käigus. Kõnealused tõendid peavad sisaldama teavet tehtud kontrollide tüübi kohta (iseloom, toodete kogus, kont
rolli koht jne) ning nende isikute või üksuste nimesid ja aadresse, kes võivad taotleja kohta teavet anda.

e)

Järelevalveasutus peab vastama nõuetele, mis on sätestatud standardnormi EN 45011 punktides 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2
a–p, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8.1 b–f, 4.8.2, 4.9.1, 4.10, 5, 7, 9.4.

f)

Järelevalveasutuse finantsolukord (kapital, käive jne) peab olema usaldatav. Esitatakse tõendid majandusliku usaldus
väärsuse kohta ning viimase kolme aasta raamatupidamise aastaaruanded, mis sisaldavad bilanssi ja kasumiaruannet
ning, kui seadusega nii nõutakse, ka audiitorite aruanne ja juhatuse tegevusaruanne.

g)

Järelevalveasutuse haldusosakonnal peab olema sisekontrolli osakond, mis vastutab riigiasutuste aitamise eest kontrollija inspekteerimistegevusel, mille nad tunnustatud järelevalveasutuses ette võtavad.

II PEATÜKK

1.

Järelevalveasutuste tegevus
Tunnustatud järelevalveasutused peavad sihtkohta saabumise tõendite väljaandmisel alati kasutama oma vastutust ja
ametialast pädevust.
Tunnustatud järelevalveasutused peavad oma tegevuse ajal vastama järgmistele nõuetele:
a)

nad peavad tegema kõik võimalikud kontrollid, et identifitseerida sertifikaatidega hõlmatud tooted ja määrata kind
laks nende mass;

b)

järelevalveasutuse juhtkond peab nõuetekohaselt jälgima ettevõtte töötajate tehtud kontrolle sihtkohaks olevas kol
mandas riigis;

c)

järelevalveasutused peavad iga väljaantud tõendi kohta pidama toimikut, milles on registreeritud tehtud uurimiste
tõendusmaterjal, millega kinnitatakse tõendis esitatud järeldusi (tehtud kvantitatiivsed kontrollid, dokumentide
kontroll jne); toimikuid väljaantud tõendite kohta tuleb säilitada viis aastat;
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tunnustatud järelevalveasutused kontrollivad mahalaadimistoiminguid oma nõuetekohase kvalifikatsiooniga ala
liste töötajate abil, sihtkohariigis elavate või tegutsevate kohalike esindajate abil või lähetades kohapeale oma töö
tajaid piirkondlikest asutustest või ühenduse riigiasutustest; järelevalveasutuste nõuetekohase kvalifikatsiooniga
alalised töötajad peavad tegema regulaarset järelevalvet kohalike esindajate sekkumise üle.

Järelevalveasutuste tegevuse kontroll

2.1. Liikmesriigid vastutavad järelevalveasutuste sertifitseerimistoimingute usaldusväärsuse ja tingimustele vastavuse kont
rolli eest.
Enne kolmeaastast uuendamisperioodi teevad riigiasutused kontrollkülastuse järelevalveasutuse registrijärgsesse
asukohta.
Kui konkreetse järelevalveasutuse poolt välja antud tõendite kvaliteedi ja täpsuse suhtes on põhjendatud kahtlusi, kont
rollib pädev asutus ettevõtte registrijärgses asukohas, kas käesolevas lisas esitatud eeskirju kohaldatakse täpselt.
Eriti pööravad liikmesriigid järelevalveasutuse inspekteerimisel tähelepanu järelevalveasutuse tööviisidele ja tegutsemis
korrale oma ülesannete täitmisel, kontrollides samuti juhusliku valiku alusel toimikuid tõendite kohta, mis on esitatud
makseasutusele toetuse väljamaksmiseks.
Liikmesriigid võivad tööle võtta sõltumatuid välisaudiitoreid, et järelevalveasutusi käesolevas lisas sätestatud korra raa
mes kontrollida.
Liikmesriigid võivad võtta mis tahes muid meetmeid, mida nad järelevalveasutuste nõuetekohaseks kontrolliks vajali
kuks peavad.
2.2. Liikmesriikide asutused peavad järelevalveasutuste tõenditega kinnitatud eksporditoetuste nõudeid kontrollides pööra
ma erilist tähelepanu tõendite järgmistele aspektidele:
a)

nõudele, et tõenditele on märgitud tehtud tööd ja kinnitus, et kirjeldatud tööd olid tõendil esitatud järelduste tõen
damiseks piisavad;

b)

kõigi esitatud tõenditel ilmnevate lahknevuste uurimisele;

c)

nõudele, et tõendid oleksid välja antud mõistliku tähtaja jooksu, olenevalt käsilolevatest juhtumitest.
III PEATÜKK

1.

Tunnustatud järelevalveasutuste välja antud tõend sisaldab lisaks kõnealuste kaupade ja partiide identifitseerimiseks va
jalikule asjakohasele teabele ning üksikasjadele veovahendite ning saabumise ja mahalaadimise kuupäevade kohta ka
sertifitseeritud toodete identifitseerimiseks ja massi kindlakstegemiseks kohaldatud kontrollide ja meetodite kirjeldust.
Järelevalveasutuste poolt tehtavad kontrollid ja vastavustõendused tuleb läbi viia mahalaadimise ajal, mis võib toimuda
impordi tolliformaalsuste täitmisel või pärast seda. Erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib kontroll ja
vastavustõendamine tõendite väljaandmiseks toimuda kuue kuu jooksul pärast kaupade mahalaadimise kuupäeva ning
tõendil peavad olema kirjas faktide kontrollimiseks astutud sammud.

2.

Lossimis- ja imporditõendite puhul (artikli 17 lõike 1 punkt b) sisaldab tõend ka kinnitust, et kaubad on lõplikul im
portimisel tollis vormistatud. Selle kontrolliga kehtestatakse selge seos asjakohase tollidokumendi või tolliprotseduuri
ning asjaomase toimingu vahel.

3.

Tunnustatud järelevalveasutus ei sõltu kontrolli käigus tegevusse kaasatud osapooltest. Eelkõige ei või konkreetset te
hingut kontrolliv järelevalveasutus ega ükski sama grupi tütarettevõtja osaleda tehingus eksportijana, tollimaaklerina,
veoettevõtjana, kaubasaajana, laopidajana või muudes ülesannetes, mis võiksid põhjustada huvide konflikti.
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IX LISA
Artikli 17 lõike 1 punktis b osutatud lossimis- ja imporditõend
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X LISA
Nõuded, mida kolmandates riikides asuvad liikmesriikide ametiasutused peavad
artikli 17 lõike 2 punkti b kohaldamisel järgima
1. Ametiasutus otsustab lossimistõendi välja anda ühe või mitme järgmise dokumendi põhjal:
—

tollidokument, sealhulgas elektroonilise teksti väljatrükk, kui see on vastuvõetav;

—

riigi sadamadokumendid või muud ametiasutuse välja antud dokumendid;

—

kapteni või transpordifirma deklaratsioon;

—

muud importija poolt esitatud vormid või kviitungid.

2. Ametiasutus annab lossimistõendid välja järgmises sõnastuses:
Tõendatakse, et … (kauba kirjeldus, koguse ja pakendi identifitseerimine) on maha laaditud … (mahalaadimiskoht/linna
nimi) … (mahalaadimiskuupäev).
Lisaks sellele tõendatakse, et toode on lahkunud lossimiskohast või vähemalt selle ametiasutuse teada ei ole seda hiljem
laaditud reekspordi tarvis.
Tõend on välja antud järgmiste dokumentide alusel:
(esitatud dokumentide loetelu, mille alusel asutus tõendi välja annab)
Nimi, kuupäev ja allkirjastamise koht, allkiri ja ametiasutuse pitser:
3. Lossimistõendi välja andnud ametiasutus peab kõikide väljaantud tõendite kohta registrit ja toimikuid, millesse märgi
takse, milliste dokumentaalsete tõendite alusel tõendid välja anti.

L 186/45

L 186/46

ET

Euroopa Liidu Teataja

XI LISA
Artikli 17 lõike 1 punktis b osutatud lossimis- ja imporditõend
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XII LISA
Artikli 17 lõike 2 punktis d osutatud kolmandate riikide loetelu, kes enne makse
ülekandmist nõuavad toodete importimist

Alžeeria
Burundi
Ekvatoriaal-Guinea
Kenya
Lesotho
Malawi
Saint Lucia
Senegal
Tansaania
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XIII LISA
Artiklis 22 osutatud liikmesriikide keskasutuste loetelu
Liikmesriik

Keskasutus

Bulgaaria

Министерство на земеделието и храните

Belgia

Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)

Tšehhi

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Taani

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, FødevareErhverv

Saksamaa

Bundesministerium der Finanzen — Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Eesti

Põllumajandusministeerium

Iirimaa

Department of Agriculture and Food

Kreeka

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (OΠЕКЕΠЕ)

Hispaania

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA)

Prantsusmaa

Commission interministérielle d’agrément (CIA) des sociétés de contrôle et de surveil
lance — Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)

Itaalia

Agenzia delle Dogane — Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (SAISA)

Küpros

Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ)

Läti

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Leedu

Nacionalinė mokejimo agentūra prie Žemes ūkio ministerijos (NMA)

Luksemburg

Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural

Ungari

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Malta

Internal Audit and Investigations Department (IAID)

Holland

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Austria

Bundesministerium für Finanzen

Poola

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portugal

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

Rumeenia

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Sloveenia

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Slovakkia

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)

Soome

Maaseutuvirasto (MAVI)

Rootsi

Statens Jordbruksverk (SJV)

Ühendkuningriik

Rural Payments Agency (RPA)
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XIV LISA
Artikli 24 lõike 1 punkti a alapunktides i ja ii osutatud kolmandate riikide ja
territooriumide loetelu
Albaania
Andorra
Armeenia
Aserbaidžaan
Valgevene
Bosnia ja Hertsegoviina
Ceuta ja Melilla
Horvaatia
Gruusia
Gibraltar
Helgoland
Island
Liechtenstein
Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik
Maroko
Moldova
Montenegro
Norra
Venemaa
Serbia
Šveits
Türgi
Ukraina
Vatikan
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XV LISA
Nimekiri toodetest, mille suhtes kohaldatakse artikli 27 lõike 4 punkti d
I.

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 1 lõike 1 punktis a loetletud tooted (teravili)

II.

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 1 lõike 1 punktis b loetletud tooted (riis)

III. Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 1 lõike 1 punktis c loetletud tooted (suhkur)
IV.
CN-kood

Veiseliha/vasikaliha

0102

Elusveised

0201

Värske või jahutatud veiseliha

0202

Külmutatud veiseliha

0206 10 95

Värske või jahutatud paks vaheliha ja õhuke vaheliha

0206 29 91

Külmutatud paks vaheliha ja õhuke vaheliha

V.
CN-kood

Piim ja piimatooted

0402

Piim ja rõõsk koor, kondenseeritud või suhkru- või muu magusainelisandiga

0403 90 11–0403 90 39

Petipulber

0404 90 21–0404 90 89

Piimakomponendid

0405

Või ja muud piimarasvad ja -õlid

0406 20

Riivitud või pulbristatud juust

0406 30

Sulatatud juust

0406 90 13–0406 90 27


 Muud juustud


0406 90 61–0406 90 81
0406 90 86–0406 90 88
VI.
CN-kood

2204 29 62
2204 29 64
2204 29 65
2204 29 71
2204 29 72
2204 29 75
2204 29 83
2204 29 84
2204 29 94
2204 29 98

Vein









Lahtine lauavein
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VII.
CN-kood

Asutamislepingu II lisasse mittekuuluvate kaupadena eksporditavad põllumajandustooted

1901 90 91

– – – mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi või tärklist või
mille kaalus on vähem kui 1,5 % piimarasva, 5 % sahharoosi (sealhulgas
invertsuhkrut) või isoglükoosi, 5 % glükoosi või tärklist, välja arvatud rub
riikide nr 0401–0404 kaupadest valmistatud pulbrilised toiduvalmistised

2101 12 92

– – – kohviekstraktidel, -essentsidel ja -kontsentraatidel põhinevad valmistised

2101 20 92

– – – tee- või mateekstraktidel, -essentsidel ja -kontsentraatidel põhinevad val
mistised

3505 10 10–3505 10 90

Dekstriinid ja muud modifitseeritud tärklised

3809 10 10–3809 10 90

Tärklisainetel põhinevad viimistlusained, värvimist ja värvainete kinnistumist kii
rendavad värvainekandjad jm saadused ja valmistised
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XVI LISA
Artikli 38 lõike 2 teises lõigus osutatud kanded
— bulgaaria keeles:

Задължително влизане в продоволствен склад за пласиране на продуктите — член 37 от
Регламент (ЕО) № 612/2009

— hispaania keeles:

Depositado con entrega obligatoria para el avituallamiento — Aplicación del artículo 37
del Reglamento (CE) no 612/2009

— tšehhi keeles:

Uskladnění ve skladu s povinnou dodávkou určenou k zásobování – použití článku 37
nařízení (ES) č. 612/2009

— taani keeles:

Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til proviantering — anvendelse af arti
kel 37 i forordning (EF) nr. 612/2009

— saksa keeles:

Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung — Artikel 37 der Verord
nung (EG) Nr. 612/2009

— eesti keeles:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 612/2009 artikkel 37

— kreeka keeles:

Εναποθήκευση με υποχρεωτική παράδοση για τον ανεφοδιασμό — εφαρμογή του άρθρου 37
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009

— inglise keeles:

Compulsory entry into warehouse for delivery for victualling — Article 37 of Regulation
(EC) No 612/2009

— prantsuse keeles:

Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l’avitaillement — application de
l’article 37, règlement (CE) no 612/2009

— itaalia keeles:

Deposito con consegna obbligatoria per l’approvvigionamento — applicazione
dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 612/2009

— läti keeles:

Obligāta ievešana pārtikas krājumu noliktavā piegādēm – Regulas (EK) Nr. 612/2009
37. pants

— leedu keeles:

Pristatyta į maisto atsargų tiekimo sandėlį, taikant Reglamento (EB) Nr. 612/2009
37 straipsnio nuostatas

— ungari keeles:

Élelmiszerraktárban élelmezési ellátmány kötelező szállítása végett történő elhelyezés –
612/2009/EK rendelet 37. cikke szerint

— malta keeles:

Impoġġi fil-maħżen b’konsenja obbligatorja għar-razzjonar- applikazzjoni ta’ l-Artiko
lu 37 tar-Regolament Nru 612/2009/KE

— hollandi keeles:

Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of
luchtvaartuigen — Toepassing van artikel 37 van Verordening (EG) nr. 612/2009

— poola keeles:

Złożenie w magazynie żywności z obowiązkową dostawą — zastosowanie art. 37 roz
porządzenia (WE) nr 612/2009

— portugali keeles:

Colocado em entreposto com destino obrigatório para abastecimento — aplicação do
artigo 37.o do Regulamento (CE) n. o 612/2009

— rumeenia keeles:

Amplasare în antrepozit obligatorie pentru livrarea de provizii alimentare – articolul 37
din Regulamentul (CE) nr. 612/2009,

— slovaki keeles:

Uskladnenie v sklade s povinnou dodávkou určenou na zásobovanie – uplatnenie člán
ku 37 nariadenia (ES) č. 612/2009

— sloveeni keeles:

Dano v skladišče z obvezno dobavo za oskrbo – uporaba člena 37 Uredbe (ES) št.
612/2009

— soome keeles:

Siirto varastoon sekä pakollinen toimittaminen muonitustarkoituksiin – asetuksen
(EY) N:o 612/2009 37 artiklan soveltaminen

— rootsi keeles:

Placering i lager med skyldighet att leverera för proviantering – artikel 37 i förordning
(EG) nr 612/2009
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XVII LISA
Artikli 41 lõikes 5 osutatud kanded
— bulgaaria keeles:

Доставки на бордови провизии за платформи — Регламент (ЕО) № 612/2009

— hispaania keeles:

Suministro para el abastecimiento de las plataformas — Reglamento (CE) no 612/2009

— tšehhi keeles:

Dodávka určená k zásobování plošin – nařízení (ES) č. 612/2009

— taani keeles:

Proviant til platforme — forordning (EF) nr. 612/2009

— saksa keeles:

Bevorratungslieferung für Plattformen — Verordnung (EG) Nr. 612/2009

— eesti keeles:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määrus (EÜ) nr 612/2009

— kreeka keeles:

Προμήθειες τροφοδοσίας για εξέδρες — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 612/2009

— inglise keeles:

Catering supplies for rigs — Regulation (EC) No 612/2009

— prantsuse keeles:

Livraison pour l’avitaillement des plates-formes — règlement (CE) no 612/2009

— itaalia keeles:

Provviste di bordo per piattaforma — regolamento (CE) n. 612/2009

— läti keeles:

Nogāde ieguves urbšanas vai ekstrakcijas platformu personāla apgādei ar pārtiku – Regula
(EK) Nr. 612/2009

— leedu keeles:

Maisto atsargų tiekimas platformoms – Reglamentas (EB) Nr. 612/2009

— ungari keeles:

Élelmezési ellátmány szállítása fúrótornyokra – 612/2009/EK rendelet

— malta keeles:

Konsenja għat-tqassim tal-pjattaformi — Regolament (KE) Nru 612/2009

— hollandi keeles:

Leverantie van boordproviand aan platform — Verordening (EG) nr. 612/2009

— poola keeles:

Dostawa zaopatrzenia dla platform — rozporządzenie (WE) nr 612/2009

— portugali keeles:

Fornecimentos para abastecimento de plataformas — Regulamento (CE) n.o 612/2009

— rumeenia keeles:

Livrare pentru aprovizionarea cu alimente a platformelor – Regulamentul (CE)
nr. 612/2009

— slovaki keeles:

Dodávka určená na zásobovanie plošín – Nariadenie (ES) č. 612/2009

— sloveeni keeles:

Dobava za oskrbo ploščadi – Uredba (ES) št. 612/2009

— soome keeles:

Muonitustoimitukset lautoille – asetus (EY) N:o 612/2009

— rootsi keeles:

Proviant till plattformar – förordning (EG) nr 612/2009
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XIX LISA
Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega
Komisjoni määrus (EÜ) nr 800/1999 (EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11)
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1557/2000 (EÜT L 179, 18.7.2000, lk 6)
Komisjoni määrus (EÜ) nr 90/2001 (EÜT L 14, 18.1.2001, lk 22)
Komisjoni määrus (EÜ) nr 2299/2001 (EÜT L 308, 27.11.2001, lk 19)

ainult artikkel 1

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1253/2002 (EÜT L 183, 12.7.2002, lk 12)
Komisjoni määrus (EÜ) nr 444/2003 (ELT L 67, 12.3.2003, lk 3)

ainult artikkel 2

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2010/2003 (ELT L 297, 15.11.2003, lk 13)
Komisjoni määrus (EÜ) nr 671/2004 (ELT L 105, 14.4.2004, lk 5)
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1713/2006 (ELT L 321, 21.11.2006, lk 11)

ainult artikkel 7

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1847/2006 (ELT L 355, 15.12.2006, lk 21)

ainult artikkel 3

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1913/2006 (ELT L 365, 21.12.2006, lk 52)

ainult artikkel 20

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1001/2007 (ELT L 226, 30.8.2007, lk 9)

ainult artikkel 1

Komisjoni määrus (EÜ) nr 159/2008 (ELT L 48, 22.2.2008, lk 19)

ainult artikkel 1

Komisjoni määrus (EÜ) nr 499/2008 (ELT L 146, 5.6.2008, lk 9)

ainult artikkel 2
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XX LISA
Vastavustabel
Määrus (EÜ) nr 800/1999

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 2 lõike 1 punktid a—j

Artikli 2 lõike 1 punktid a—j

Artikli 2 lõike 1 punktid l—q

Artikli 2 lõike 1 punktid k—p

—

Artikli 2 lõike 1 punkt q

Artikli 2 lõiked 2 ja 3

Artikli 2 lõiked 2 ja 3

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikli 5 lõiked 1—6

Artikli 5 lõiked 1—6

Artikli 5 lõike 7 esimene lõik

Artikli 5 lõike 7 esimene lõik

Artikli 5 lõike 7 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 5 lõike 7 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 5 lõike 7 teise lõigu esimene taane

Artikli 5 lõike 7 teise lõigu punkt a

Artikli 5 lõike 7 teise lõigu teine taane

Artikli 5 lõike 7 teise lõigu punkt b

Artikli 5 lõike 7 kolmas, neljas ja viies lõik

Artikli 5 lõike 7 kolmas, neljas ja viies lõik

Artikli 5 lõige 8

Artikli 5 lõige 8

Artiklid 6, 7 ja 8

Artiklid 6, 7 ja 8

Artikkel 8a

Artikkel 9

Artikli 9 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 10 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 9 lõike 1 punkt a

—

—

Artikli 10 lõike 1 punkt a

Artikli 9 lõike 1 punktid b, c ja d

Artikli 10 lõike 1 punktid b, c ja d

Artikli 9 lõike 2 sissejuhatav lause

Artikli 10 lõike 2 sissejuhatav lause

Artikli 9 lõike 2 punkt a

—

—

Artikli 10 lõike 2 punkt a

Artikli 9 lõike 2 punkt b

Artikli 10 lõike 2 punkt b

Artikli 9 lõige 3

Artikli 10 lõige 3

Artikkel 10

Artikkel 11

Artikkel 11

Artikkel 12

Artikkel 12

Artikkel 13

Artikkel 13

Artikkel 14

Artikli 14 lõige 1

Artikkel 15

Artikkel 15

Artikkel 16

Artikkel 16

Artikkel 17

Artikkel 16a

Artikkel 18

Artikkel 16b

Artikkel 19

Artikkel 16c

Artikkel 20

Artikkel 16d

Artikkel 21

Artikkel 16e

Artikkel 22

Artikkel 16f

Artikkel 23

Artikkel 17

Artikkel 24

Artikkel 18

Artikkel 25
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Määrus (EÜ) nr 800/1999

L 186/57
Käesolev määrus

Artikkel 19

Artikkel 26

Artikli 20 lõiked 1 ja 2

Artikli 27 lõiked 1 ja 2

Artikli 20 lõike 3 sissejuhatav lause

Artikli 27 lõike 3 sissejuhatav lause

Artikli 20 lõike 3 esimene taane

Artikli 27 lõike 3 punkt a

Artikli 20 lõike 3 teine taane

Artikli 27 lõike 3 punkt b

Artikli 20 lõike 4

Artikli 27 lõike 4

Artikkel 21

Artikkel 28

Artikkel 22

Artikkel 29

Artikkel 23

Artikkel 30

Artikkel 24

Artikkel 31

Artikkel 25

Artikkel 32

Artikkel 36

Artikkel 33

Artikkel 37

Artikkel 34

Artikkel 38

Artikkel 35

Artikkel 39

Artikkel 36

Artikli 40 lõike 1 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 37 lõike 1 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 40 lõike 1 esimese lõigu esimene taane

Artikli 37 lõike 1 esimese lõigu punkt a

Artikli 40 lõike 1 esimese lõigu teine taane

Artikli 37 lõike 1 esimese lõigu punkt b

Artikli 40 lõike 1 esimese lõigu kolmas taane

Artikli 37 lõike 1 esimese lõigu punkt c

Artikli 40 lõike 1 teine lõik

Artikli 37 lõike 1 teine lõik

Artikli 40 lõiked 2 ja 3

Artikli 37 lõiked 2 ja 3

Artikkel 41

Artikkel 38

Artikli 42 lõige 1

Artikli 39 lõige 1

Artikli 42 lõike 2 esimene lõik

Artikli 39 lõike 2 esimene lõik

Artikli 42 lõike 2 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 39 lõike 2 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 42 lõike 2 teise lõigu esimene taane

Artikli 39 lõike 2 teise lõigu punkt a

Artikli 42 lõike 2 teise lõigu teine taane

Artikli 39 lõike 2 teise lõigu punkt b

Artikli 42 lõiked 3 ja 4

Artikli 39 lõiked 3 ja 4

Artikkel 43

Artikkel 40

Artikli 44 lõiked 1 ja 2

Artikli 41 lõiked 1 ja 2

Artikli 44 lõike 3 esimene ja teine lõik

Artikli 41 lõike 3 esimene ja teine lõik

Artikli 44 lõike 3 kolmanda lõigu sissejuhatav lause

Artikli 41 lõike 3 kolmanda lõigu sissejuhatav lause

Artikli 44 lõike 3 kolmanda lõigu esimene taane

Artikli 41 lõike 3 kolmanda lõigu punkt a

Artikli 44 lõike 3 kolmanda lõigu teine taane

Artikli 41 lõike 3 kolmanda lõigu punkt b

Artikli 44 lõike 3 kolmanda lõigu kolmas taane

Artikli 41 lõike 3 kolmanda lõigu punkt c

Artikli 44 lõiked 4—7

Artikli 41 lõiked 4—7

Artikli 45 lõiked 1 ja 2

Artikli 42 lõiked 1 ja 2

Artikli 45 lõike 3 sissejuhatav lause

Artikli 42 lõike 4 sissejuhatav lause

Artikli 45 lõike 3 punkti a esimene ja teine lõik

Artikli 42 lõike 4 punkt a esimene ja teine lõik

Artikli 45 lõike 3 punkti a kolmas lõik

Artikli 42 lõige 3

Artikli 45 lõike 3 punktid b, c ja d

Artikli 42 lõike 4 punktid b, c ja d

Artikli 45 lõiked 4—7

Artikli 42 lõiked 5—8

Artikkel 46

Artikkel 43

Artikkel 47

Artikkel 44
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Käesolev määrus

Artikkel 48

Artikkel 45

Artikkel 49

Artikkel 46

Artikli 50 lõiked 1 ja 2

Artikli 47 lõiked 1 ja 2

Artikli 50 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatav lause, esimene
ja teine taane

Artikli 47 lõike 3 esimene lõik

Artikli 50 lõike 3, teine, kolmas ja neljas lõik

Artikli 47 lõike 3 teine, kolmas ja neljas lõik

Artikli 50 lõiked 4, 5 ja 6

Artikli 47 lõiked 4, 5 ja 6

Artikli 51 lõige 1

Artikli 48 lõige 1

Artikli 51 lõige 1a

Artikli 48 lõige 2

Artikli 51 lõiked 2—11

Artikli 48 lõiked 3—12

Artikkel 52

Artikkel 49

Artikkel 53

Artikkel 50

Artikkel 54

—

—

Artikkel 51

Artikli 55 esimene lõik

Artikkel 52

Artikli 55, teine ja kolmas lõik

—

I lisa

—

Ia lisa

V lisa

Ib lisa

VI lisa

Ic lisa

VII lisa

II lisa

XII lisa

IIa lisa

XVI lisa

IIb lisa

XVII lisa

III lisa

XVIII lisa

IV lisa

XIV lisa

V lisa

XV lisa

VI lisa

VIII lisa

VII lisa

IX lisa

VIII lisa

X lisa

IX lisa

XI lisa

X lisa

XIII lisa

XI lisa

I lisa

XII lisa

III lisa

XIII lisa

II lisa

XIV lisa

IV lisa

—

XIX lisa

—

XX lisa

