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►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 809/2014,
annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja
täydentävien ehtojen osalta
(EUVL L 227, 31.7.2014, s. 69)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:
virallinen lehti
N:o
►M1
►M2
►M3
►M4
►M5
►M6
►M7
►M8
►M9

Komission täytäntöönpanoasetus
joulukuuta 2015
Komission täytäntöönpanoasetus
elokuuta 2016
Komission täytäntöönpanoasetus
kesäkuuta 2017
Komission täytäntöönpanoasetus
heinäkuuta 2017
Komission täytäntöönpanoasetus
toukokuuta 2018
Komission täytäntöönpanoasetus
toukokuuta 2018
Komission täytäntöönpanoasetus
kesäkuuta 2019
Komission täytäntöönpanoasetus
lokakuuta 2019
Komission täytäntöönpanoasetus
heinäkuuta 2020

päivämäärä

(EU) 2015/2333, annettu 14 päivänä

L 329

1

15.12.2015

(EU) 2016/1394, annettu 16 päivänä

L 225

50

19.8.2016

(EU) 2017/1172, annettu 30 päivänä

L 170

87

1.7.2017

(EU) 2017/1242, annettu 10 päivänä

L 178

4

11.7.2017

(EU) 2018/709, annettu 14 päivänä

L 119

29

15.5.2018

(EU) 2018/746, annettu 18 päivänä

L 125

1

22.5.2018

(EU) 2019/936, annettu 6 päivänä

L 149

58

7.6.2019

(EU) 2019/1804, annettu 28 päivänä

L 276

12

29.10.2019

(EU) 2020/1009, annettu 10 päivänä

L 224

1

13.7.2020

Oikaistu:
►C1

sivu

Oikaisu, EUVL L 14, 18.1.2017, s. 17 (809/2014)
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▼B
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 809/2014,
annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013
soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän,
maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta

I OSASTO
YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla
Soveltamisala
Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 sovelta
mista koskevat säännöt seuraavien osalta:
a) ilmoitukset, jotka jäsenvaltioiden on annettava komissiolle unionin
taloudellisten etujen suojaamista koskevien velvoitteidensa
mukaisesti;
b) hallinnolliset ja paikalla tehtävät tarkastukset, jotka jäsenvaltioiden
on tehtävä tukikelpoisuusperusteiden, sitoumusten ja muiden vel
voitteiden noudattamisen osalta;
c) paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäistaso sekä velvollisuus nos
taa kyseistä tasoa ja mahdollisuus alentaa sitä;
d) raportointi tehdyistä tarkastuksista ja todentamisista ja niiden
tuloksista;
e) viranomaiset, joiden vastuulla on vaatimusten noudattamista koske
vien tarkastusten suorittaminen ja kyseisten tarkastusten sisältö;
f) erityiset tarkastustoimenpiteet ja -menetelmät hampun tetrahydro
kannabinolitasojen määrittämiseksi;
g) järjestelmän perustaminen ja toiminta hyväksyttyjen toimialakohtais
ten organisaatioiden tarkastamiseksi puuvillan lajikohtaista tukea
varten;
h) tapaukset, joissa tukihakemuksia ja maksupyyntöjä tai mitä tahansa
muita tiedonantoja, hakemuksia tai pyyntöjä voidaan korjata ja oi
kaista niiden toimittamisen jälkeen;
i) tukien osittaisen tai täysimääräisen peruutuksen soveltaminen ja
laskeminen;
j) aiheettomasti suoritettujen maksujen ja aiheettomasti myönnettyjen
tukioikeuksien
takaisinperintä,
seuraamukset
ja
korkojen
soveltaminen;
k) hallinnollisten seuraamusten soveltaminen ja laskeminen;
l) noudattamatta jättämisen määrittely vähäiseksi;
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m) tukihakemukset, maksupyynnöt sekä tukioikeuksia koskevat hake
mukset mukaan luettuna hakemusten viimeinen jättöpäivä, hake
muksiin sisällytettävien tietojen vähimmäismäärää koskevat vaa
timukset, tukihakemusten muuttamista ja peruuttamista koskevat
säännökset, vapautus tukihakemusten toimittamista koskevasta vaa
timuksesta sekä säännökset, joilla jäsenvaltioille sallitaan yksinker
taistettujen menettelyjen soveltaminen;
n) tarkastusten tekeminen sen todentamiseksi, että velvoitteita noudate
taan ja tukihakemuksessa tai maksupyynnössä ilmoitetut tiedot ovat
oikeita ja täydellisiä mukaan luettuina paikalla tehtävien tarkastusten
osalta sallittuja mittapoikkeamia koskevat säännöt;
o) tekniset eritelmät, jotka ovat tarpeen asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 V osaston II luvun yhtenäistä täytäntöönpanoa
varten;
p) tilojen siirto;
q) ennakkomaksut;
r) täydentäviin ehtoihin liittyviä velvoitteita koskevien tarkastusten te
keminen, myös ottaen huomioon viljelijän osallistuminen maatilojen
neuvontajärjestelmään ja sertifiointijärjestelmään;
s) hallinnollisten seuraamusten soveltaminen ja laskeminen täydentä
viin ehtoihin liittyvien velvoitteiden yhteydessä, myös siltä osin
kuin tuensaajana on henkilöryhmä.

2 artikla
Tietojen vaihto
suoran
tuen hakemuksista, maaseudun
kehittämistukea koskevista hakemuksista, maksupyynnöistä ja
muista ilmoituksista
1.
Tukijärjestelmien ja tukitoimenpiteiden hallinnoimiseksi asian
mukaisesti olisi sellaisen jäsenvaltion, jossa useampi kuin yksi maksa
javirasto vastaa suorien tukien ja maaseudun kehittämistoimenpiteiden
hallinnoimisesta saman tuensaajan osalta, toteutettava tarvittaessa asian
mukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että suoran tuen hakemuk
sissa, maaseudun kehittämistukea koskevissa hakemuksissa, maksupyyn
nöissä ja muissa ilmoituksissa vaaditut tiedot saatetaan kaikkien asian
omaisten maksajavirastojen käytettäväksi.
2.
Jos tarkastuksia ei tee vastuussa oleva maksajavirasto, asianomai
sen jäsenvaltion on varmistettava, että maksajavirasto saa riittävät tiedot
tehdyistä tarkastuksista ja niiden tuloksista. Maksajaviraston on itse
määriteltävä tarvitsemansa tiedot.

3 artikla
Suoran tuen hakemusten, maaseudun kehittämistukea koskevien
hakemusten, maksupyyntöjen ja muiden ilmoitusten peruuttaminen
1.
Suoran tuen hakemus, maaseudun kehittämistukea koskeva hake
mus, maksupyyntö tai muu ilmoitus voidaan peruuttaa kirjallisesti osit
tain tai kokonaan milloin tahansa. Toimivaltaisen viranomaisen on säi
lytettävä tiedot tällaisesta peruutuksesta.
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Jos jäsenvaltio käyttää 21 artiklan 3 kohdassa säädettyjä mahdollisuuk
sia, se voi säätää, että kirjallinen peruutus voidaan korvata eläimiä
koskevaan sähköiseen tietokantaan tehdyllä tilalta poistettua eläintä kos
kevalla ilmoituksella.

2.
►C1 Jos toimivaltainen viranomainen on jo ilmoittanut tuensaa
jalle 1 kohdassa tarkoitetuissa asiakirjoissa olevista noudattamatta jättä
misistä tai jos toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut tuensaajalle
aikomuksestaan tehdä tarkastus paikalla tai jos paikalla tehtävässä tar
kastuksessa paljastuu noudattamatta jättäminen, peruutuksia ei sallita
asiakirjojen niiden osien suhteen, joita noudattamatta jättäminen
koskee. ◄

3.
Edellä olevan 1 kohdan mukaiset peruutukset asettavat tuensaajan
asemaan, jossa hän oli ennen kyseessä olevien asiakirjojen tai niiden
osan toimittamista.

4 artikla
Ilmeisten virheiden korjaaminen ja oikaiseminen
Tuensaajan toimittamia suoran tuen hakemuksia, maaseudun kehittämis
tukea koskevia hakemuksia, maksupyyntöjä tai mitä tahansa niitä tuke
via asiakirjoja voidaan korjata tai oikaista milloin tahansa niiden jättä
misen jälkeen, jos toimivaltainen viranomainen tunnistaa tapauksen ko
konaisarvioinnin perusteella ilmeisiä virheitä, ja edellyttäen, että tuen
saaja on toiminut vilpittömässä mielessä.

Toimivaltainen viranomainen voi tunnistaa ilmeiset virheet vain, jos ne
ovat suoraan tunnistettavissa ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa asia
kirjoissa ilmoitettuja tietoja koskevassa aineistotarkastuksessa.

5 artikla
Vähennysten,

epäämisten,
peruutusten
soveltaminen

ja

seuraamusten

Jos noudattamattajättämistapaukseen, johon sovelletaan seuraamuksia
komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 (1) IV osaston II
luvun mukaisesti, liittyy myös peruutuksia tai seuraamuksia kyseisen
asetuksen II osaston III ja IV luvun tai III osaston mukaisesti,

a) delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 II osaston III ja IV luvussa
tai III osastossa säädettyjä vähennyksiä, epäämisiä, peruutuksia tai
seuraamuksia sovelletaan suoria tukia koskeviin järjestelmiin tai
maaseudun kehittämistoimenpiteisiin yhdennetyn järjestelmän
puitteissa;
(1) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014, annettu 11 päivänä maa
liskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän
sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin so
vellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten
seuraamusten osalta (EUVL L 181, 20.6.2014, s. 48).
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b) delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 IV osaston II luvussa sää
dettyjä seuraamuksia sovelletaan niiden kyseiselle tuensaajalle
asetuksen (EU) N:o 1306/2013 92 artiklan mukaisesti myönnettävien
tukien kokonaismäärään, joita a alakohdassa tarkoitetut vähennykset,
epäämiset, peruutukset tai seuraamukset eivät koske.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja vähennyksiä, epäämisiä, peruu
tuksia ja seuraamuksia sovelletaan tämän asetuksen 6 artiklan mukai
sesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muista unionin säännöksistä tai
kansallisesta lainsäädännöstä johtuvien lisäseuraamusten soveltamista.

6 artikla
Kutakin
suorien
tukien
järjestelmää
tai
kehittämistoimenpidettä koskevien vähennysten,
peruutusten ja seuraamusten järjestys

maaseudun
epäämisten,

1.
Tuensaajalle jonkin asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteessä I
luetellun järjestelmän mukaisesti myönnettävän tuen määrän päättävät
jäsenvaltiot kyseisellä asetuksella sekä Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksella (EU) N:o 228/2013 (1) unionin syrjäisimpiä alueita kos
keville ohjelmille ja Euroopan parlamentin ja neuvoston ja
asetuksella (EU) N:o 229/2013 (2) Egeanmeren pieniä saaria koskeville
ohjelmille vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

2.
Kutakin asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteessä I lueteltua jär
jestelmää sekä kutakin maaseudun kehittämistoimenpidettä koskevat vä
hennykset, peruutukset ja seuraamukset lasketaan delegoidun
asetuksen (EU) N:o 640/2014 2 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 6
alakohdassa määritellyn yhdennetyn järjestelmän puitteissa seuraavassa
järjestyksessä:

a) delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 II osaston IV luvussa sää
dettyjä vähennyksiä ja seuraamuksia, kyseisen asetuksen 16 artiklassa
tarkoitettuja seuraamuksia lukuun ottamatta, sovelletaan kaikkiin
noudattamattajättämistapauksiin;

b) a alakohdan soveltamisen tuloksena saatua määrää käytetään perus
tana laskettaessa delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 III osas
tossa säädettyjä epäämisiä;

c) ►C1 b alakohdan soveltamisen tuloksena saatua määrää käytetään
perustana laskettaessa vähennyksiä, joita sovelletaan delegoidun
asetuksen (EU) N:o 640/2014 13 ja 14 artiklan mukaisesti, jos ha
kemus on jätetty myöhässä; ◄
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 228/2013, annettu 13 päi
vänä maaliskuuta 2013, unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista
maatalousalan erityistoimenpiteistä ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 247/2006 kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, s. 23).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 229/2013, annettu 13 päi
vänä maaliskuuta 2013, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista
maatalousalan erityistoimenpiteistä ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1405/2006 kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, s. 41).
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d) ►C1 c alakohdan soveltamisen tuloksena saatua määrää käytetään
perustana laskettaessa vähennyksiä, joita sovelletaan delegoidun
asetuksen (EU) N:o 640/2014 16 artiklan mukaisesti, jos viljelyloh
koja on jätetty ilmoittamatta; ◄
e) d alakohdan soveltamisen tuloksena saatua määrää käytetään perus
tana laskettaessa delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 III osas
tossa säädettyjä peruutuksia;
f) e alakohdan soveltamisen tuloksena saatua määrää käytetään perus
tana sovellettaessa
i) asetuksen (EU) N:o 1307/2013 51 artiklan 2 kohdassa säädettyä
lineaarista vähennystä;
ii) asetuksen (EU) N:o 1307/2013 51 artiklan 3 kohdassa säädettyä
lineaarista vähennystä;
iii) asetuksen (EU) N:o 1307/2013 65 artiklan 2 kohdan c alakoh
dassa säädettyä lineaarista vähennystä;
iv) asetuksen (EU) N:o 1307/2013 65 artiklan 4 kohdassa säädettyä
lineaarista vähennystä;
v) lineaarista vähennystä, jota on sovellettava, jos asetuksen (EU)
N:o 1307/2013 41 artiklan mukaisesti maksettavat tuet ylittävät
saman asetuksen 42 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistetun
kansallisen enimmäismäärän.
3.
Edellä olevan 2 kohdan f alakohdan soveltamisen tuloksena saatua
määrää käytetään perustana sovellettaessa
a) asetuksen (EU) N:o 1307/2013 11 artiklassa säädettyä tukien vähen
nystä;
b) lineaarisen vähennyksen
prosenttia, joka on vahvistettu
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 7 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan
mukaisesti;
c) asetuksen (EU)
mukautusastetta.

N:o

1307/2013

8

artiklassa

tarkoitettua

4.
Edellä olevan 3 kohdan soveltamisen tuloksena saatua tukimäärää
käytetään perustana laskettaessa delegoidun asetuksen (EU)
N:o 640/2014 IV osaston II luvun mukaisesti täydentävien ehtojen nou
dattamatta jättämiseen sovellettavia vähennyksiä.

7 artikla
Aiheettomasti suoritettujen maksujen takaisinperintä
1.
Tuensaajan on maksettava takaisin aiheettomasti maksetut määrät
sekä 2 kohdan mukaisesti laskettu korko, jos sitä sovelletaan.
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2.
Korko lasketaan tuensaajalle perintämääräyksessä ilmoitetun mak
sumääräajan, joka voi olla enintään 60 päivän kuluttua, ja palautus- tai
vähennyspäivän väliselle ajalle.
Sovellettava korko lasketaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti,
mutta se ei saa olla alempi kuin kansallisten säännösten mukaisesti
määrien takaisinperinnässä sovellettava korko.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinmaksuvelvollisuutta ei so
velleta, jos maksu on suoritettu toimivaltaisen viranomaisen tai muun
viranomaisen tekemän virheen johdosta eikä tuensaaja ole voinut koh
tuudella havaita virhettä.
Kuitenkin siinä tapauksessa, että virhe liittyy kyseisen maksun laskemi
sen kannalta merkityksellisiin tosiseikkoihin, ensimmäistä alakohtaa so
velletaan vain, jos takaisinperintäpäätöksestä ei ollut ilmoitettu 12 kuu
kauden kuluessa maksusta.

8 artikla
Tilojen siirto
1.

Tässä artiklassa tarkoitetaan

a) ’tilan siirrolla’ asianomaisten tuotantoyksiköiden myyntiä, vuokra
usta tai muulla samankaltaisella liiketoimella tapahtuvaa siirtoa;
b) ’luopujalla’ tuensaajaa, jonka tila siirretään toiselle tuensaajalle;
c) ’tilan jatkajalla’ tuensaajaa, jolle tila siirretään.
2.
Jos tila siirretään kokonaisuudessaan yhdeltä tuensaajalta toiselle
tuensaajalle suoran tuen hakemuksen, maaseudun kehittämistukea kos
kevan hakemuksen tai maksupyynnön jättämisen jälkeen ja ennen kuin
kaikki suoran tuen tai maaseudun kehittämistuen myöntämisedellytykset
ovat täyttyneet, luopujalle ei myönnetä siirretyn tilan osalta suoraa tukea
tai maaseudun kehittämistukea.
3.
Luopujalle haettu suora tuki tai hänen pyytämänsä maksu myön
netään tilan jatkajalle, jos
a) tilan jatkaja ilmoittaa siirrosta toimivaltaiselle viranomaiselle jäsen
valtion asettaman määräajan kuluessa ja hakee suoran tuen ja/tai
maaseudun kehittämistuen maksamista;
b) tilan jatkaja esittää kaikki toimivaltaisen viranomaisen vaatimat
todisteet;
c) kaikki suoran tuen ja/tai maaseudun kehittämistuen myöntämisedel
lytykset täyttyvät siirretyn tilan osalta.
4.
Kun tilan jatkaja ilmoittaa tilan siirrosta toimivaltaiselle viranomai
selle ja hakee suoran tuen ja/tai maaseudun kehittämistuen maksamista 3
kohdan a alakohdan mukaisesti
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a) kaikki suoran tuen hakemukseen, maaseudun kehittämistukea koske
vaan hakemukseen tai maksupyyntöön perustuvat luopujan ja toimi
valtaisen viranomaisen oikeudellisesta suhteesta johtuvat luopujan
oikeudet ja velvollisuudet on siirrettävä tilan jatkajalle;

b) kaikki luopujan ennen tilan siirtoa tekemät suoran tuen ja/tai maa
seudun kehittämistuen myöntämiseksi tarvittavat toimet ja kaikki
hänen tekemänsä ilmoitukset on luettava asiaankuuluvia unionin
sääntöjä sovellettaessa tilan jatkajaa koskeviksi;

c) siirrettyä tilaa on tarvittaessa pidettävä erillisenä tilana kyseisen ha
kuvuoden osalta.

5.
Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa päättää myöntää suoran tuen ja/tai
maaseudun kehittämistuen luopujalle. Tällaisessa tapauksessa

a) tilan jatkajalle ei myönnetä suoraa tukea eikä maaseudun kehittämis
tukea;

b) jäsenvaltiot soveltavat 2, 3 ja 4 kohdassa esitettyjä vaatimuksia so
veltuvin osin.

9 artikla
Ilmoitukset
1.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kunkin
vuoden 15 päivänä heinäkuuta edeltävältä vuodelta valvontatiedot ja
-tilastot kaikkien yhdennetyn järjestelmän soveltamisalaan kuuluvien
suoran tuen järjestelmien, maaseudun kehittämistoimenpiteiden sekä
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 ja 47 artiklassa tarkoitettujen vii
nialan teknisen avun ja tukijärjestelmien osalta, erityisesti

a) yksittäisten tuensaajien osalta tiedot tukihakemuksista ja maksupyyn
nöistä, ilmoitetut pinta-alat ja eläinmäärät ja/tai pinta-alat ja eläin
määrät, joille tukea on haettu, sekä tiedot paikalla tehdyistä tarkas
tuksista ja jälkitarkastuksista;

b) tapauksen mukaan täydentävien ehtojen noudattamista koskevien tar
kastusten tulokset mukaan luettuina asiaankuuluvat vähennykset ja
poissulkemiset.

Kyseinen ilmoitus on tehtävä sähköisesti käyttäen komission jäsenvalti
oiden käytettäväksi valvontatietojen ja -tilastojen siirtoa varten asettamia
teknisiä eritelmiä.

2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään 15 päivänä
heinäkuuta 2015 kertomus, jossa esitetään täydentäviin ehtoihin liitty
vien vaatimusten noudattamisen valvomiseksi valitut vaihtoehdot sekä
täydentäviin ehtoihin liittyviä vaatimuksia ja standardeja koskevista tar
kastuksista vastaavat toimivaltaiset valvontaelimet. Kyseisessä kerto
muksessa annettuihin tietoihin myöhemmin tehtävistä muutoksista on
ilmoitettava viipymättä.
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3.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kunkin
vuoden 15 päivänä heinäkuuta kertomus, jossa esitetään vapaaehtoisen
tuotantosidonnaisen tuen hallinnoimiseksi ja valvomiseksi edellisen ka
lenterivuoden osalta toteutetut toimenpiteet.
4.
Yhdennetyn järjestelmän osaksi perustettua sähköistä tietokantaa
käytetään tukena toimitettaessa komissiolle alakohtaisten sääntöjen edel
lyttämiä tietoja.

II OSASTO
YHDENNETTY HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ
I LUKU

Yleiset säännöt
▼M1
10 artikla
Suoria tukia koskevat ennakkomaksut
Jos jäsenvaltio maksaa suoria tukia ennakkomaksuina asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 75 artiklan mukaisesti, asetuksen (EU) N:o 1307/2013
8 artiklassa tarkoitettua rahoituskurin mukautusastetta ei oteta huomioon
kyseisiä ennakoita laskettaessa.
Tuensaajille 1 päivästä joulukuuta alkaen myönnettävässä loppumak
sussa otetaan huomioon asianomaiseen hakuvuoteen sovellettava rahoi
tuskurin mukautusaste kyseiseen vuoteen liittyvien suorien tukien koko
määrän osalta.
▼B
II LUKU

Tukihakemukset ja maksupyynnöt
1 jakso
Yhteiset säännökset
11 artikla
Menettelyjen yksinkertaistaminen
1.
Jollei asetuksissa (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013
ja (EU) N:o 1307/2013, delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 640/2014
tai tässä asetuksessa toisin säädetä, jäsenvaltiot voivat sallia tai edellyt
tää, että kaikenlaiset tämän asetuksen nojalla sekä tuensaajalta viran
omaisille että päinvastaiseen suuntaan annettavat tiedonannot toimitetaan
sähköisessä muodossa edellyttäen, ettei tästä aiheudu syrjintää tuensaa
jien välillä ja että toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet erityisesti sen
varmistamiseksi, että
a) tuensaaja tunnistetaan yksiselitteisesti;
b) tuensaaja täyttää kaikki asianomaista suorien tukien järjestelmää tai
maaseudun kehittämistoimenpidettä koskevat vaatimukset;
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c) toimitetut tiedot ovat luotettavia asianomaisen suorien tukien järjes
telmän tai maaseudun kehittämistoimenpiteen moitteettoman hallin
noinnin varmistamiseksi; jos käytetään delegoidun asetuksen (EU)
N:o 640/2014 2 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 9 alakohdassa
määriteltyyn eläimiä koskevaan sähköiseen tietokantaan sisältyviä
tietoja, tietokannan varmuuden ja käytön on oltava riittäviä asian
omaisen suorien tukien järjestelmän tai maaseudun kehittämistoimen
piteen hallinnoimiseksi moitteettomasti;

d) jos liiteasiakirjoja ei voida toimittaa sähköisesti, toimivaltaiset viran
omaiset saavat kyseiset asiakirjat määräajassa, joka muulla tavoin
kuin sähköisesti tapahtuvalle toimitukselle on vahvistettu.

2.
Jäsenvaltiot voivat 1 kohdassa säädetyin edellytyksin säätää
asetuksen (EU) N:o 1306/2013 72 artiklan 3 kohdan mukaisesti tukiha
kemusten tai maksupyyntöjen jättämistä koskevista yksinkertaistetuista
menettelyistä, jos tiedot ovat jo viranomaisten käytettävissä, erityisesti
jos tilanne viimeksi jätetyn asianomaista suorien tukien järjestelmää
koskevan tukihakemuksen tai maaseudun kehittämistoimenpidettä kos
kevan maksupyynnön osalta ei ole muuttunut. Jäsenvaltiot voivat päät
tää käyttää tukihakemusten ja maksupyyntöjen yhteydessä kansallisten
viranomaisten käytettävissä olevista tietolähteistä saatuja tietoja. Tällöin
jäsenvaltion on varmistettava, että kyseisten tietolähteiden varmuustaso
on riittävä tietojen hallinnoimiseksi moitteettomasti, jotta voidaan taata
kyseisten tietojen luotettavuus, eheys ja suoja.

3.
Toimivaltainen viranomainen voi pyytää tukihakemuksen tai mak
supyynnön kanssa toimitettavissa ja sitä tukevissa asiakirjoissa ilmoitet
tavia tietoja suoraan tietolähteestä, jos tämä on mahdollista.

▼M1
4.
Jos yhdennetyssä järjestelmässä käytetään asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 72 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja esitäytettyjä lomak
keita ja vastaavaa graafista aineistoa, jotka toimitetaan paikkatietojärjes
telmään perustuvan käyttöliittymän kautta, mikä mahdollistaa ilmoitet
tuja pinta-aloja koskevien paikkatietojen ja aakkosnumeeristen tietojen
käsittelyn, jäljempänä ’paikkatietoanalyysiin perustuva tukihakemuslo
make’, jäsenvaltio voi päättää ottaa käyttöön ristiintarkastuksia koske
van esitarkastusten järjestelmän, jäljempänä ’esitarkastusjärjestelmä’, jo
hon on kuuluttava vähintään tämän asetuksen 29 artiklan 1 kohdan
ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut ristiintarkastuk
set. Tulokset on annettava tuensaajalle tiedoksi 26 kalenteripäivän ku
luessa tämän asetuksen 13 artiklassa tarkoitetusta yhtenäishakemusten,
tukihakemusten ja maksupyyntöjen viimeisestä jättöpäivästä. Jos kysei
nen 26 kalenteripäivän määräaika päättyy ennen tämän asetuksen 15 ar
tiklan 2 kohdan mukaista muutosten viimeistä ilmoituspäivää, tulokset
on annettava tuensaajalle tiedoksi viimeistään asianomaisen vuoden
muutosten viimeistä ilmoittamispäivää seuraavana kalenteripäivänä.
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Jäsenvaltio voi päättää tehdä tällaiset esitarkastukset alueellisella tasolla,
jos alueellisella tasolla otetaan käyttöön paikkatietoanalyysiin perustuvaa
tukihakemuslomaketta käyttävä järjestelmä.
5.
Jos tuensaajana on henkilöryhmä, joka hakee asetuksen (EU)
N:o 1305/2013 28 artiklassa tarkoitettua maatalouden ympäristö- ja il
mastotukea, jäljempänä ’kollektiivi’, jäsenvaltio voi päättää poiketa tä
män asetuksen 14 artiklan vaatimuksesta, jonka mukaan tukihakemuk
sessa on oltava kaikki tukikelpoisuuden vahvistamiseksi tarvittavat tie
dot, ja tämän artiklan 13 artiklan rajoituksesta, jonka mukaan kaikki
tuen moitteettomaan hallinnointiin ja varainhoitoon tarvittavat tiedot
on toimitettava tukihakemuksen viimeiseen jättöpäivään mennessä, ja
ottaa käyttöön yksinkertaistetun vuotuisen tukihakemuksen, jäljempänä
’kollektiivinen hakemus’, joka kollektiivin on jätettävä.
Kollektiivisen hakemuksen osalta vahvistettuihin erityisvaatimuksiin so
velletaan tämän asetuksen 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15 ja 16 artiklaa, 17 artiklan
1 ja 3–9 kohtaa sekä 21, 24, 25, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 42, 43 ja
45 artiklaa sekä asetuksen (EU) N:o 640/2014 4, 12 ja 13 artiklaa
soveltuvin osin.
Jäsenvaltion on sisällytettävä maaseudun kehittämisohjelmaan kollektii
veja koskeva hallinnollisten järjestelmien kuvaus.
▼B
12 artikla
Yhtenäishakemusta
ja
maaseudun
kehittämistoimenpiteiden
mukaista tukea koskevien hakemusten jättämistä koskevat yleiset
säännökset
1.
Jos jäsenvaltiot päättävät asetuksen (EU) N:o 1306/2013 72 artik
lan 4 kohdan mukaisesti, että suorien tukien hakemukset ja maaseudun
kehittämistoimenpiteitä koskevat maksupyynnöt katetaan yhdellä hake
muksella, kyseisiä järjestelmiä tai toimenpiteitä koskevien tukihakemus
ten tai maksupyyntöjen osalta vahvistettuihin erityisvaatimuksiin sovel
letaan soveltuvin osin tämän asetuksen 20, 21 ja 22 artiklaa.
2.
Mitä tahansa pinta-alaan liittyvää suoraa tukea ja/tai pinta-alaan
liittyvää maaseudun kehittämistukea hakeva tuensaaja voi jättää ainoas
taan yhden hakemuksen vuodessa.
3.
Jäsenvaltioiden on säädettävä asianmukaisista menettelyistä maa
seudun kehittämistoimenpiteiden mukaista tukea koskevien hakemusten
jättämistä varten.

13 artikla
Yhtenäishakemuksen,

tukihakemusten
ja
viimeinen jättöpäivä

maksupyyntöjen

1.
►C1 Jäsenvaltioiden on vahvistettava viimeiset päivät yhtenäis
hakemuksen, tukihakemusten ja maksupyyntöjen jättämiselle. ◄ Vii
meinen jättöpäivä ei saa olla myöhäisempi kuin 15 päivä toukokuuta.
Viro, Latvia, Liettua, Suomi ja Ruotsi voivat kuitenkin vahvistaa myö
hemmän päivämäärän, joka ei saa olla myöhäisempi kuin 15 päivä
kesäkuuta.
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Hakemusten viimeisiä jättöpäiviä vahvistaessaan jäsenvaltioiden on otet
tava huomioon aika, joka tarvitaan kaikkien suoran tuen ja/tai maaseu
dun kehittämistuen moitteettomaan hallinnointiin ja varainhoitoon tarvit
tavien tietojen saamiseksi käyttöön, ja varmistettava, että voidaan laatia
aikataulu tehokkaita tarkastuksia varten.
▼B
2.
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut päivämäärät voidaan
asetuksen (EU) N:o 1306/2013 78 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettua
menettelyä
noudattaen
vahvistaa
myöhäisemmiksi
tietyillä
ilmasto-oloiltaan poikkeuksellisilla alueilla.

14 artikla
Tukihakemuksia tai maksupyyntöjä koskevan yhtenäishakemuksen
sisältö
1.
Tukihakemuksia tai maksupyyntöjä koskevassa yhtenäishakemuk
sessa on oltava kaikki tukikelpoisuuden vahvistamiseksi tarvittavat tie
dot, erityisesti
a) tuensaajan tunnistetiedot;
b) asianomaisia suorien tukien järjestelmiä ja/tai maaseudun kehittämis
toimenpiteitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot;
c) delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 7 artiklassa säädetyn
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän mukaiset tukioikeuksien tunnis
tetiedot perustukijärjestelmän soveltamiseksi;
d) tiedot, joiden perusteella voidaan tunnistaa yksiselitteisesti tilan
kaikki viljelylohkot, viljelylohkojen pinta-ala hehtaareina kahden de
simaalin tarkkuudella, viljelylohkojen sijainti ja tarvittaessa lisätar
kennuksia lohkon käytöstä;
e) tapauksen mukaan tiedot sellaisen muun kuin maatalousmaan tunnis
tamiseksi yksiselitteisesti, jolle haetaan maaseudun kehittämistoimen
piteiden mukaista tukea;
f) tarvittaessa hakemusta tukevat asiakirjat, joiden avulla voidaan vah
vistaa tukikelpoisuus kyseisen järjestelmän ja/tai toimenpiteen osalta;
g) tuensaajan ilmoitus siitä, että hän tuntee kyseisiä suorien tukien jär
jestelmiä ja/tai maaseudun kehittämistoimenpiteitä koskevat
edellytykset;
h) tapauksen mukaan tuensaajan ilmoitus, että hän harjoittaa toimintaa,
joka sisältyy asetuksen (EU) N:o 1307/2013 9 artiklan 2 kohdan
ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettuun muuta kuin maa
taloutta koskevia liiketoimintoja käsittävään luetteloon.
2.
Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tukioikeuksien yksi
löimiseksi on tuensaajalle asetuksen (EU) N:o 1306/2013 72 artiklan 3
kohdan mukaisesti toimitetuissa esitäytetyissä lomakkeissa mainittava
delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 7 artiklassa säädetyn
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän mukaiset tukioikeuksien
tunnistetiedot.
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3.
Perustukijärjestelmän ensimmäisenä soveltamisvuonna jäsenvaltiot
voivat poiketa tämän artiklan sekä tämän asetuksen 17 artiklan sovelta
misesta tukioikeuksien osalta.
▼M8

__________

▼B
14 a artikla
Kollektiiviset hakemukset
1.
Jos jäsenvaltio ottaa käyttöön kollektiiviset hakemukset, niihin ei
sovelleta 14 artiklaa.
2.

Kollektiivin on jätettävä yksi kollektiivinen hakemus vuodessa.

3.
Kollektiivisessa hakemuksessa on oltava kaikki tukikelpoisuuden
vahvistamiseksi tarvittavat tiedot lukuun ottamatta tietoja, jotka koskevat
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklassa tarkoitettuun maatalouden
ympäristö- ja ilmastotoimiin liittyviä sitoumuksia. Kollektiivisessa hake
muksessa on oltava erityisesti
a) kollektiivin tunnistetiedot;
b) jokaisen
kollektiiviin
tunnistetieto;

osallistuvan

jäsenen

ainutkertainen

c) viittaus kollektiivin jättämään tukihakemukseen;
d) tiedot asianomaisesta maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimesta;
e) tiedot, joiden perusteella voidaan tunnistaa yksiselitteisesti tilan
kaikki viljelylohkot, viljelylohkojen pinta-ala hehtaareina kahden de
simaalin tarkkuudella, viljelylohkojen sijainti ja tarvittaessa lisätar
kennuksia lohkon käytöstä;
f) tapauksen mukaan tiedot sellaisen muun kuin maatalousmaan tunnis
tamiseksi yksiselitteisesti, jolle haetaan maaseudun kehittämistoimen
piteiden mukaista tukea;
g) tarvittaessa todistusasiakirjat sen vahvistamiseksi, että viljelijä on
kyseisen toimenpiteen osalta tukikelpoinen;
h) kollektiivin ilmoitus siitä, että osallistuvat jäsenet tuntevat kyseisiä
maaseudun kehittämistoimenpiteitä koskevat edellytykset ja sääntö
jen noudattamatta jättämisen taloudelliset seuraukset.
Jos kollektiivin jättämä tukihakemus sisältää ensimmäisen alakohdan b,
d ja h alakohdassa tarkoitetut tiedot, ne voidaan korvata viittauksella
kyseiseen tukihakemukseen.
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4.
Poiketen siitä, mitä 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa sää
detään, jäsenvaltio voi päättää, että kollektiivisessa hakemuksessa on
oltava kaikki tiedot maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimiin liittyvistä
sitoumuksista.

5.
Kollektiivin on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle jokai
sesta maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimiin liittyvästä sitoumuksesta
viimeistään 14 kalenteripäivää ennen sitoumuksen tekemistä. Jäsenval
tion on säädettävä asianmukaisista ilmoitusmenettelyistä.

Jos kollektiivisessa hakemuksessa on tiedot maatalouden ympäristö- ja
ilmastotoimiin liittyvistä sitoumuksista 4 kohdan mukaisesti, sitoumuk
sista ei tarvitse ilmoittaa tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukai
sesti, jollei sitoumuksen tyyppi, aikataulu tai sijainti muutu.

▼M8
15 artikla
Yhtenäisen tukihakemuksen tai maksupyynnön muutokset
1.
Tukihakemuksia tai maksupyyntöjä koskevan yhtenäishakemuksen
viimeisen jättöpäivän jälkeen yhtenäishakemukseen tai yhtenäiseen mak
supyyntöön voidaan lisätä yksittäisiä viljelylohkoja tai yksittäisiä tuki
oikeuksia tai siinä jo olevia voidaan mukauttaa edellyttäen, että suorien
tukien järjestelmiä tai maaseudun kehittämistoimenpiteitä koskevia vaa
timuksia noudatetaan.

Samoin edellytyksin voidaan muuttaa yhtenäishakemuksessa jo ilmoitet
tujen yksittäisten viljelylohkojen tai tukioikeuksien osalta suorien tukien
järjestelmän tai maaseudun kehittämistoimenpiteen käyttöä.

Jos ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut muutokset vaikut
tavat toimitettaviin hakemusta tukeviin asiakirjoihin tai sopimuksiin,
myös kyseisiä asiakirjoja tai sopimuksia voidaan muuttaa vastaavasti.

1 a.
Kun tuensaajalle on annettu tiedoksi 11 artiklan 4 kohdassa
tarkoitetut esitarkastuksen tulokset, tämä voi muuttaa yhtenäishakemusta
tai maksupyyntöä tehdäkseen kaikki tarvittavat yksittäisiä lohkoja kos
kevat korjaukset kyseisten ristiintarkastusten, joissa on osoitettu mah
dollinen noudattamatta jättäminen, tulosten perusteella.

1 b.
Kun tehdään monitorointitarkastukset 40 a artiklan mukaisesti ja
toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet 40 a artiklan 1 kohdan d
alakohdassa tarkoitetuista alustavista tuloksista lohkotasolla, tuensaajat
voivat muuttaa yhtenäishakemusta tai maksupyyntöä yksittäisen moni
toroidun viljelylohkon mukautuksen tai käytön osalta edellyttäen, että
asianomaisten suorien tukien järjestelmien tai maaseudun kehittämistoi
menpiteiden vaatimuksia on noudatettu. Yksittäisiä tukioikeuksia voi
daan lisätä, jos yhtenäishakemuksen tai maksupyynnön muutos johtaa
suurempaan ilmoitettuun alaan.
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2.
Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan mukai
sesti tehdyistä muutoksista on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomai
selle viimeistään kyseessä olevan vuoden 31 päivänä toukokuuta lukuun
ottamatta Viroa, Latviaa, Liettuaa, Suomea ja Ruotsia, joissa niistä on
ilmoitettava viimeistään kyseessä olevan vuoden 15 päivänä kesäkuuta.
Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot
voivat vahvistaa tällaisista muutoksista ilmoittamiselle aikaisemman
määräpäivän. Kyseinen päivämäärä ei kuitenkaan saa olla aikaisemmin
kuin 15 kalenteripäivän kuluttua yhtenäishakemuksen tai yhtenäisen
maksupyynnön jättämiselle 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahviste
tusta määräpäivästä.
Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa säädetään,
jäsenvaltio voi sallia, että tuensaaja myöhemmin muuttaa yhtenäishake
musta tai maksupyyntöä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa sel
laisten viljelylohkojen käytön osalta, jotka on ilmoitettu asetuksen (EU)
N:o 1307/2013 III osaston 3 luvun mukaisesti ilmaston ja ympäristön
kannalta suotuisille maatalouskäytännöille myönnettävää tukea tai
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 30 artiklan mukaisesti Natura 2000
-tukea ja vesipuitedirektiivin tukea varten, sillä edellytyksellä, että
tämä ei aseta tuensaajaa suotuisampaan asemaan alkuperäiseen hake
mukseen perustuvien velvoitteiden täyttämiseen nähden. Tällöin jäsen
valtio voi päättää vahvistaa määräpäivän, johon mennessä kyseiset muu
tokset on annettava tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle.
Tällaiset ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti tai paikkatietoanalyysiin pe
rustuvan tukihakemuslomakkeen avulla.
2 a.
Muutoksista, jotka tehdään esitarkastuksen jälkeen 1 a kohdan
mukaisesti, on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle yhdeksän ka
lenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jona 11 artiklan 4 kohdassa tarkoi
tettujen esitarkastusten tulokset on viimeistään annettava tuensaajalle
tiedoksi.
Tällaiset ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti tai paikkatietoanalyysiin pe
rustuvan tukihakemuslomakkeen avulla.
2 b.
Muutokset, jotka tehdään 1 b kohdan mukaisesti sen jälkeen kun
on ilmoitettu 40 a artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista alus
tavista tuloksista lohkotasolla, on annettava tiedoksi toimivaltaiselle vi
ranomaiselle sen vahvistamaan määräpäivään mennessä tukijärjestelmän,
tukitoimenpiteen tai toimityypin tasolla. Päivämäärän on oltava vähin
tään 15 kalenteripäivää ennen sitä päivämäärää, jona ensimmäinen mak
suerä tai ennakkomaksu suoritetaan asetuksen (EU) N:o 1306/2013
75 artiklan mukaisesti.
Tällaiset ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti tai paikkatietoanalyysiin pe
rustuvan tukihakemuslomakkeen avulla.
3.
Jos toimivaltainen viranomainen on jo ilmoittanut tuensaajalle yh
tenäishakemukseen tai yhtenäiseen maksupyyntöön sisältyvästä noudat
tamatta jättämisestä tai jos se on ilmoittanut tuensaajalle aikomuksestaan
tehdä tarkastus paikalla tai jos paikalla tehtävässä tarkastuksessa paljas
tuu jokin noudattamatta jättäminen, 1 kohdan mukaisia muutoksia ei
sallita niiden viljelylohkojen osalta, joita noudattamatta jättäminen
koskee.
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Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 40 a artiklan 1 kohdan d ala
kohdassa säädettyä velvoitetta ei pidetä tuensaajalle annettavana ilmoi
tuksena toimivaltaisen viranomaisen aikomuksesta tehdä tarkastus
paikalla.

▼B
16 artikla
Esitäytettyjen lomakkeiden korjaaminen
Toimittaessaan yhtenäishakemuksen, suoran tuen hakemuksen ja/tai
maksupyynnön lomaketta tuensaajan on korjattava asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 72 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu esitäytetty lomake,
jos muutoksia on tapahtunut, erityisesti jos on siirretty tukioikeuksia
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 34 artiklan mukaisesti tai jos esitäyte
tyssä lomakkeessa on virheellisiä tietoja.

2 jakso
Pinta-alaan
liittyvien
tukijärjestelmien
tukihakemukset
ja
pinta-alaan
liittyvien
tukitoimenpiteiden maksupyynnöt
17 artikla
Pinta-alaan liittyvien tukijärjestelmien tukihakemuksia ja
pinta-alaan liittyvien tukitoimenpiteiden maksupyyntöjä koskevat
erityisvaatimukset
▼M1
1.
Tilan kaikkien 14 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen
viljelylohkojen ja/tai e alakohdassa tarkoitetun muun kuin maatalous
maan tunnistamiseksi toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava tuen
saajalle paikkatietoanalyysiin perustuva tukihakemuslomake.

▼B
2.

Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan

a) hakuvuodesta 2016 tuensaajien määrään, joka vastaa vähintään 25:tä
prosenttia edellisenä vuonna perustukijärjestelmää tai yhtenäisen
pinta-alatuen järjestelmää varten määritetystä kokonaispinta-alasta;

b) hakuvuodesta 2017 tuensaajien määrään, joka vastaa vähintään 75:tä
prosenttia edellisenä vuonna perustukijärjestelmää tai yhtenäisen
pinta-alatuen järjestelmää varten määritetystä kokonaispinta-alasta;

c) hakuvuodesta 2018 kaikkiin tuensaajiin.

3.
Jos tuensaaja ei kykene toimittamaan tukihakemusta ja/tai maksu
pyyntöä paikkatietoanalyysiin perustuvalla tukihakemuslomakkeella, toi
mivaltaisen viranomaisen on toimitettava tuensaajalle joko

a) tarvittava tekninen apu, tai
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b) esitäytetyt lomakkeet ja vastaava graafinen aineisto paperimuodossa.
Tässä tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen on siirrettävä tuensaa
jalta
saadut
tiedot
paikkatietoanalyysiin
perustuvalle
tukihakemuslomakkeelle.

4.
Tuensaajalle toimitettavissa esitäytetyissä lomakkeissa on täsmen
nettävä tukikelpoinen enimmäisala viitelohkoa kohden delegoidun
asetuksen (EU) N:o 640/2014 5 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan
mukaisesti sekä edellisenä vuonna perustukijärjestelmää, yhtenäisen
pinta-alatuen järjestelmää ja/tai pinta-alaan liittyvää maaseudun kehittä
mistoimenpidettä varten viljelylohkoittain määritetty pinta-ala.

Tuensaajalle asetuksen (EU) N:o 1306/2013 72 artiklan 3 kohdan mu
kaisesti toimitetussa graafisessa aineistossa on ilmoitettava viitelohkojen
rajat ja ainutkertaiset tunnistetiedot delegoidun asetuksen (EU)
N:o 640/2014 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla sekä edellisenä
vuonna määritetyt viljelylohkojen rajat, jotta tuensaaja pystyy ilmoitta
maan kunkin viljelylohkon koon ja sijainnin oikein. Hakuvuodesta 2016
alkaen siinä on myös ilmoitettava edellisenä vuonna määritetty ekolo
gisten alojen tyyppi, koko ja sijainti.

5.
Tuensaajan on määritettävä ja ilmoitettava yksiselitteisesti kunkin
viljelylohkon pinta-ala sekä tapauksen mukaan ekologisten alojen
tyyppi, koko ja sijainti. Viherryttämistuen yhteydessä tuensaajan on
täsmennettävä myös ilmoitettujen viljelylohkojen käyttö.

Tätä tarkoitusta varten tuensaaja voi vahvistaa esitäytetyssä lomakkeessa
jo olevat tiedot. Jos kuitenkin viljelylohkon pinta-alaa, sijaintia tai rajoja
tai tapauksen mukaan ekologisten alojen kokoa ja sijaintia koskevat
tiedot eivät ole oikein tai ne ovat epätäydellisiä, tuensaajan on korjattava
tai muutettava esitäytettyä lomaketta.

Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava tuensaajan esittämien esitäy
tettyä lomaketta koskevien korjausten tai täydennysten perusteella ja
delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 5 artiklan 3 kohta huomioon
ottaen, tarvitaanko vastaavan viitelohkon osalta päivitystä.

6.
Jos tuensaaja harjoittaa asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklan
3 kohdan a alakohdan mukaisesti vastaavia käytäntöjä neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (1) 39 artiklan 2 kohdan tai asetuk
sen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtyjen si
toumusten kautta, sitoumukset ja viittaus vastaavaan maksupyyntöön on
esitettävä tukihakemuksessa.

Jos tuensaaja harjoittaa vastaavia käytäntöjä kansallisten tai alueellisten
ympäristösertifiointijärjestelmien kautta asetuksen (EU) N:o 1307/2013
43 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti, tämän artiklan 4 ja 5
kohtaa sovelletaan esitäytettyyn lomakkeeseen ja tuensaajan ilmoituk
seen soveltuvin osin.
(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005,
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tu
esta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1).
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Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 46 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaisen
alueellisen tai kollektiivisen täytäntöönpanon osalta sekä niiden ekolo
gista alaa koskevien velvoitteiden osalta, jotka tuensaajien on täytettävä
yksilökohtaisesti, alueelliseen tai kollektiiviseen täytäntöönpanoon osal
listuvien tuensaajien on määriteltävä ja ilmoitettava yksiselitteisesti kus
takin viljelylohkosta ekologisen alan tyyppi, koko ja sijainti tämän ar
tiklan 5 kohdan mukaisesti. Tuensaajien on viitattava tukihakemukses
saan tai maksupyynnössään tämän asetuksen 18 artiklassa tarkoitettuun
alueellista tai kollektiivista täytäntöönpanoa koskevaan ilmoitukseen.
7.
Hampun tuotantoon asetuksen (EU) N:o 1307/2013 32 artiklan 6
kohdan mukaisesti käytettäviä aloja koskevaan yhtenäishakemukseen on
sisällyttävä
a) kaikki hampulle kylvettyjen lohkojen tunnistamiseksi tarvittavat tie
dot, myös siemeneksi käytetyt lajikkeet;
b) käytetyt siemenmäärät (kilogrammaa/hehtaari);
▼M5
c) neuvoston direktiivin 2002/57/EY (1) ja erityisesti sen 12 artiklan tai
jäsenvaltion vastaavaksi asiakirjaksi hyväksymän muun asiakirjan
mukaisesti siemenpakkauksissa käytetyt viralliset etiketit; tai, kun
on kyse komission direktiivin 2008/62/EY (2) mukaisesti varmenne
tuista suojeltavista lajikkeista, kyseisen direktiivin 18 artiklassa tar
koitettu suojeltavien lajikkeiden siementen pakkauksissa käytetty toi
mittajan etiketti tai painettu tai leimattu ilmoitus.
▼M3
Poiketen siitä, mitä ensimmäisen kohdan c alakohdassa säädetään, ky
seiset etiketit on siinä tapauksessa, että kylvö suoritetaan yhtenäishake
muksen viimeisen jättöpäivän jälkeen, toimitettava viimeistään 30 päi
vänä kesäkuuta. Kerääjäkasvina viljellyn hampun osalta etiketit on kui
tenkin toimitettava jäsenvaltioiden vahvistamaan päivään mennessä
mutta viimeistään 1 päivänä syyskuuta. Jos etiketit on toimitettava
myös muille kansallisille viranomaisille, jäsenvaltiot voivat säätää, että
etiketit on palautettava tuensaajalle sen jälkeen, kun ne on toimitettu
kyseisen kohdan mukaisesti. Palautettaviin etiketteihin on merkittävä,
että niitä on käytetty hakemuksessa.
▼B
8.
Kun kyseessä on asetuksen (EU) N:o 1307/2013 IV osaston 2
luvussa säädetty puuvillan lajikohtainen tuki, yhtenäishakemukseen on
sisällyttävä
a) käytetyn puuvillasiemenen lajikkeen nimi;
b) tarvittaessa sen hyväksytyn toimialakohtaisen organisaation nimi ja
osoite, jonka jäsen tuensaaja on.
(1) Neuvoston direktiivi 2002/57/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, öljy- ja
kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74).
(2) Komission direktiivi 2008/62/EY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2008, tie
tyistä poikkeuksista sellaisten viljelykasvien maatiaiskantojen ja -lajikkeiden
hyväksymiseksi, jotka ovat luonnostaan sopeutuneet paikallisiin ja alueellisiin
olosuhteisiin ja joita uhkaa geneettinen köyhtyminen, sekä kyseisten maa
tiaiskantojen ja -lajikkeiden siementen ja siemenperunoiden pitämiseksi kau
pan (EUVL L 162, 21.6.2008, s. 13).
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9.
Pinta-alat, joita ei käytetä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 III, IV ja
V osastossa säädettyjen tukijärjestelmien tarkoituksiin eikä
asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 tarkoitettuihin viinialan tukiohjelmiin,
on ilmoitettava yhden tai useamman ”muu käyttö” -otsikon alla.

18 artikla
Alueellista tai kollektiivista täytäntöönpanoa koskeva ilmoitus
Jokaisen asetuksen (EU) N:o 1307/2013 46 artiklan 5 tai 6 kohdan
mukaisen alueellisen tai kollektiivisen täytäntöönpanon osalta on toimi
tettava alueellista tai kollektiivista täytäntöönpanoa koskeva ilmoitus,
joka täydentää kunkin osallistuvan tuensaajan tukihakemusta tai maksu
pyyntöä.
Ilmoituksessa on oltava kaikki täydentävät tiedot, jotka ovat tarpeen
kyseisen asetuksen 46 artiklan 5 tai 6 kohdan mukaiseen alueelliseen
tai kollektiiviseen täytäntöönpanoon liittyvien velvoitteiden noudattami
sen tarkastamiseksi, erityisesti
a) kunkin osallistuvan tuensaajan ainutkertainen tunnistetieto;
b) kyseisen asetuksen 46 artiklan 6 kohdan toisessa alakohdassa tarkoi
tettu prosenttilukua koskeva vähimmäisvaatimus, joka kunkin osal
listuvan tuensaajan on täytettävä;
c) kyseisen asetuksen 46 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen vierekkäi
sistä ekologisista aloista muodostuvien yhtenäisten alueiden tai sa
man asetuksen 46 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun yhteisen ekologi
sen alan kokonaispinta-ala, jonka osalta velvoitteet täytetään
kollektiivisesti;
d) ennalta laadittu graafinen aineisto, josta ilmenevät vierekkäisistä eko
logisista aloista muodostuvien yhtenäisten alueiden tai yhtenäisen
ekologisen alan yksiselitteiseen tunnistamiseen ja niiden rajojen il
moittamiseen käytettävien viitelohkojen rajat ja ainutkertaiset
tunnistetiedot.
Jos alueellisen täytäntöönpanon tapauksessa delegoidun asetuksen (EU)
N:o 639/2014 46 artiklan 6 kohdassa säädetty yksityiskohtainen suun
nitelma sisältää kaikki tämän artiklan toisessa kohdassa luetellut tiedot,
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu ilmoitus voidaan korvata viittauk
sella kyseiseen suunnitelmaan.
Kollektiivisen täytäntöönpanon tapauksessa ensimmäisessä kohdassa tar
koitettua ilmoitusta on täydennettävä delegoidun asetuksen (EU)
N:o 639/2014 47 artiklan 4 kohdassa säädetyllä kirjallisella
sopimuksella.

19 artikla
Hakemukset

pienviljelijäjärjestelmään osallistumista
poistumista varten

tai

siitä

1.
Vuonna 2015 toimitetuissa hakemuksissa, jotka koskevat osallis
tumista asetuksen (EU) N:o 1307/2013 62 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tettuun pienviljelijäjärjestelmään, on oltava viittaus saman tuensaajan
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hakuvuodelta 2015 jättämään yhtenäishakemukseen sekä tapauksen mu
kaan tuensaajan ilmoitus siitä, että hän tuntee kyseisen asetuksen 64 ar
tiklassa säädetyt pienviljelijäjärjestelmää koskevat erityisedellytykset.

Jäsenvaltiot voivat päättää, että ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu
hakemus on toimitettava yhdessä yhtenäishakemuksen kanssa tai sen
osana.

2.
Hakuvuodesta 2016 alkaen jäsenvaltioiden on säädettävä
asetuksen (EU) N:o 1306/2013 72 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta
yksinkertaistetusta menettelystä.

3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa hakumenettelyssä käytettävät esi
täytetyt lomakkeet on laadittava hakuvuodelta 2015 jätetyn yhtenäisha
kemuksen mukana toimitettujen tietojen pohjalta, ja niihin on erityisesti
sisällyttävä

a) kaikki lisätiedot, jotka ovat tarpeen asetuksen (EU) N:o 1307/2013
64 artiklan noudattamisen toteamiseksi, sekä tapauksen mukaan
kaikki tarvittavat lisätiedot sen vahvistamiseksi, että tuensaaja täyttää
edelleen kyseisen asetuksen 9 artiklassa asetetut vaatimukset;

b) tuensaajan ilmoitus siitä, että hän tuntee asetuksen (EU)
N:o 1307/2013 64 artiklassa säädetyt pienviljelijäjärjestelmää koske
vat erityisedellytykset.

Jos jäsenvaltio valitsee asetuksen (EU) N:o 1307/2013 63 artiklan 2
kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa säädetyn maksutavan ky
seisen kohdan kolmatta alakohtaa soveltamatta, esitäytetyt lomakkeet on
tämän kohdan ensimmäisestä alakohdasta poiketen toimitettava tämän
luvun 1 jakson mukaisesti.

4.
Tuensaajien, jotka päättävät poistua pienviljelijäjärjestelmästä jon
kin vuotta 2015 seuraavan vuoden osalta asetuksen (EU) N:o 1307/2013
62 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan tai saman asetuksen 62 artiklan 2
kohdan mukaisesti, on ilmoitettava poistumisestaan jäsenvaltioiden an
tamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

3 jakso
Muut hakemukset
20 artikla
Tukihakemuksia koskevat erityissäännökset
Jos tuensaajalla, joka ei hae minkään pinta-alaan liittyvän tukijärjestel
män mukaista tukea mutta hakee jonkin muun asetuksen (EU)
N:o
1307/2013
liitteessä I
luetellun
tukijärjestelmän tai
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 ja 47 artiklan nojalla viinialan tuki
järjestelmän mukaista tukea, on käytössään maatalousmaata, hänen on
ilmoitettava kyseiset pinta-alat tukihakemuslomakkeessaan tämän ase
tuksen 17 artiklan mukaisesti.
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Tuensaajan, jota koskevat ainoastaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46
ja 47 artiklan mukaiset täydentäviin ehtoihin liittyvät velvoitteet, on
ilmoitettava tukihakemuslomakkeessaan käytössään olevat pinta-alat
kunkin sellaisen kalenterivuoden osalta, jona kyseisiä velvoitteita
sovelletaan.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vapauttaa tuensaajat ensimmäisessä ja toi
sessa alakohdassa säädetyistä velvoitteista, jos asianomaiset tiedot saa
tetaan toimivaltaisten viranomaisten saataville muiden sellaisten
hallinto- ja valvontajärjestelmien puitteissa, jotka takaavat asetuksen
(EU) N:o 1306/2013 61 artiklan mukaisesti yhteensopivuuden yhdenne
tyn järjestelmän kanssa.

21 artikla
Eläintukihakemuksia ja eläimiin liittyvien tukitoimenpiteiden
yhteydessä esitettäviä maksupyyntöjä koskevat vaatimukset
1.
Delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 2 artiklan 1 kohdan
toisen alakohdan 15 alakohdassa määritellyssä eläintukihakemuksessa
ja kyseisen asetuksen 2 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 14 alakoh
dassa määritellyn eläimiin liittyvän tukitoimenpiteen yhteydessä esitet
tävässä maksupyynnössä on oltava kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen
tukikelpoisuuden vahvistamiseksi suoran tuen ja/tai maaseudun kehittä
mistuen osalta, ja erityisesti
a) tuensaajan tunnistetiedot;
b) viittaus yhtenäishakemukseen, jos sellainen on jo jätetty;
c) eläintukihakemuksen tai maksupyynnön aiheena olevien eläinten lu
kumäärä lajeittain sekä naudoista eläinten tunnistuskoodi;
d) tapauksen mukaan tuensaajan sitoumus pitää c alakohdassa tarkoite
tut eläimet tilallaan jäsenvaltion määrittelemä aika sekä tiedot pai
kasta tai paikoista, joissa eläimiä on tarkoitus pitää, kyseinen aika
mukaan luettuna;
e) tarvittaessa hakemusta tukevat asiakirjat, jotka ovat tarpeen tukikel
poisuuden vahvistamiseksi kyseisen järjestelmän tai toimenpiteen
osalta;
f) tuensaajan ilmoitus siitä, että hän tuntee kyseessä olevaa suoraa tu
kea ja/tai maaseudun kehittämistukea koskevat edellytykset.
2.
Jokaisella eläintenpitäjällä on oltava oikeus saada toimivaltaiselta
viranomaiselta rajoituksetta, kohtuullisin väliajoin ja ilman aiheetonta
viivytystä itseään ja eläimiään koskevia tietoja, joita säilytetään eläimiä
koskevassa sähköisessä tietokannassa. Tuensaajan on eläintukihake
musta tai maksupyyntöä jättäessään ilmoitettava, että tiedot ovat oikeita
ja täydellisiä, tai oikaistava virheelliset tai lisättävä puuttuvat tiedot.
3.
Jäsenvaltio voi päättää, että joitakin 1 kohdassa tarkoitetuista tie
doista ei tarvitse ilmoittaa eläintukihakemuksessa tai maksupyynnössä,
jos kyseiset tiedot on jo toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle.
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4.
Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön menettelyjä, joiden avulla eläi
miä koskevassa sähköisessä tietokannassa olevia tietoja voidaan käyttää
eläintukihakemuksessa tai maksupyynnössä, edellyttäen, että eläimiä
koskevan sähköisen tietokannan varmuus ja käyttö on riittävää asian
omaisten tukijärjestelmien tai tukitoimenpiteiden hallinnoimiseksi asian
mukaisesti yksittäisten eläinten tasolla.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut menettelyt voivat muodostua jär
jestelmästä, jonka mukaan tuensaaja voi hakea suoraa tukea ja/tai maa
seudun kehittämistukea kaikista eläimistä, jotka jäsenvaltion määrittele
mänä päivänä tai ajanjaksona täyttävät eläimiä koskevassa sähköisessä
tietokannassa olevien tietojen perusteella suoran tuen ja/tai maaseudun
kehittämistuen saamisen edellytykset.

Tällöin jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen var
mistamiseksi, että

a) toisessa alakohdassa tarkoitettu päivä tai ajanjakso on selvästi mää
ritelty ja tuensaajan tiedossa kyseessä olevaan tukijärjestelmään ja/tai
tukitoimenpiteeseen sovellettavien säännösten mukaisesti;

b) tuensaaja tietää, että mahdollisesti tukikelpoisia eläimiä, joista hav
aitaan, ettei niitä ole asianmukaisesti tunnistettu tai rekisteröity eläin
ten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmässä, pidetään eläiminä, joiden
kohdalla on havaittu delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 31 ar
tiklassa tarkoitettuja noudattamatta jättämisiä.

▼M4
4 a.
Jäsenvaltiot voivat sähköisen tietokannan puuttuessa ottaa käyt
töön asetuksen (EU) N:o 1305/2013 33 artiklan nojalla tukea saavien
lyhyen tuotantoketjun lajien osalta menettelyt, joiden mukaan teurastus
todistuksissa tai muussa todistusasiakirjoissa olevia tietoja voidaan käyt
tää eläintukihakemuksia varten. Mainittujen tietojen on annettava riittä
vät varmuutta ja käyttöä koskevat takeet tukitoimenpiteen hallinnoimi
seksi asianmukaisesti yksittäisten eläinten tasolla.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut menettelyt voivat muodostua jär
jestelmästä, jonka mukaan tuensaaja hakee tukea kaikista eläimistä,
jotka jäsenvaltion määrittelemänä päivänä tai ajanjaksona täyttävät eläi
miä koskevassa teurastustodistuksissa tai muussa todistusasiakirjoissa
olevien tietojen perusteella tuen saamisen edellytykset.

Siinä tapauksessa jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet
sen varmistamiseksi, että kyseessä olevaan tukitoimenpiteeseen sovellet
tavien säännösten mukaisesti toisessa alakohdassa tarkoitettu päivä tai
ajanjakso on selvästi määritelty ja tuensaajan tiedossa.

▼B
5.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että jotkin 1 kohdassa tarkoitetuista
tiedoista voidaan toimittaa tai että ne on toimitettava niiden hyväksymän
yhden tai useamman elimen kautta. Toimitetuista tiedoista on kuitenkin
vastuussa tuensaaja.
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4 jakso
Tukioikeuksia koskevat erityissäännökset
22 artikla
Tukioikeuksien myöntäminen tai arvon korottaminen
1.
Hakemukset, jotka koskevat perustukijärjestelmään liittyvien tuki
oikeuksien myöntämistä tai tukioikeuksien arvon korottamista
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 20 artiklan, 24 artiklan, 30 artiklan
sen 7 kohdan e alakohtaa lukuun ottamatta ja 39 artiklan mukaisesti,
on toimitettava viimeistään jäsenvaltioiden vahvistamana päivänä. Vah
vistettu päivämäärä ei saa olla myöhäisempi kuin kyseisen kalenterivuo
den 15 päivä toukokuuta.

Viro, Latvia, Liettua, Suomi ja Ruotsi voivat kuitenkin vahvistaa myö
hemmän päivämäärän, joka ei saa olla myöhäisempi kuin kyseisen ka
lenterivuoden 15 päivä kesäkuuta.

2.
Jäsenvaltiot voivat päättää, että tukioikeuksien myöntämistä kos
keva hakemus on jätettävä samaan aikaan kuin perustukijärjestelmään
liittyvä tukihakemus.

23 artikla
Aiheettomasti myönnettyjen tukioikeuksien takaisinperintä
1.
Jos todetaan, että tuensaajille on myönnetty liian suuri määrä
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 mukaisia tukioikeuksia, liikaa myönnetyt
tukioikeudet on palautettava asetuksen (EU) N:o 1307/2013 30 artiklassa
tarkoitettuun kansalliseen varantoon tai siinä tarkoitettuihin alueellisiin
varantoihin.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun virheen on tehnyt toimival
tainen viranomainen tai muu viranomainen eikä tuensaaja ole voinut
kohtuudella havaita virhettä, jäljellä olevien kyseiselle tuensaajalle
myönnettyjen tukioikeuksien arvoa on mukautettava vastaavasti.

Jos tuensaaja, jolle on myönnetty liikaa tukioikeuksia, on jo siirtänyt
tukioikeuksia toisille tuensaajille, myös niitä tuensaajia, joille tukioike
udet on siirretty, sitoo ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu velvoite
suhteessa heille siirrettyjen tukioikeuksien määrään, jollei tuensaajalla,
jolle tukioikeudet alun perin myönnettiin, ole käytössään niin paljon
tukioikeuksia, että ne vastaisivat aiheettomasti myönnettyjen tukioikeuk
sien määrää.

2.
Jos sen jälkeen, kun tuensaajille on myönnetty tukioikeuksia
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 mukaisesti, todetaan, että tuensaajan
vuodelta 2014 saamat kyseisen asetuksen 26 artiklan 2 kohdan ensim
mäisessä alakohdassa tarkoitetut tuet, kyseisen asetuksen 26 artiklan 3
kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu tuensaajalla vuotta 2014
koskevan hakemuksensa toimittamispäivänä olevien tukioikeuksien
arvo, kyseisen asetuksen 26 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu tukioikeuk
sien yksikköarvo, kyseisen asetuksen 30 artiklan 10 kohdassa säädetty
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tukioikeuksien yksikköarvon korotus tai kyseisen asetuksen 40 artiklan
3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu tuensaajan perustukijär
jestelmän täytäntöönpanoa edeltävältä kalenterivuodelta saamien tukien
kokonaisarvo oli liian korkea, on kyseisiä, tuensaajan osalta virheelli
seen viitearvoon perustuvia tukioikeuksia mukautettava vastaavasti.

Kyseinen mukautus on tehtävä myös niiden tukioikeuksien osalta, jotka
on jo siirretty muille tuensaajille.

Vähennyksen arvo on palautettava asetuksen (EU) N:o 1307/2013 30 ar
tiklassa tarkoitettuun kansalliseen varantoon tai siinä tarkoitettuihin alu
eellisiin varantoihin.

3.
Jos sen jälkeen, kun tuensaajille on myönnetty tukioikeuksia
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 mukaisesti, saman tuensaajan osalta
todetaan sekä 1 että 2 kohdassa tarkoitettu tilanne, 2 kohdassa tarkoi
tettu kaikkien tukioikeuksien arvon mukautus on tehtävä ennen kuin
aiheettomasti myönnetyt tukioikeudet palautetaan kansalliseen varantoon
tai alueellisiin varantoihin 1 kohdan mukaisesti.

4.
Tässä artiklassa säädetyt tukioikeuksien määrän ja/tai arvon mu
kautukset eivät saa johtaa siihen, että jäljelle jäävät tukioikeudet lasket
taisiin järjestelmällisesti uudelleen.

5.
Jäsenvaltio voi päättää olla perimättä takaisin aiheettomasti myön
nettyjä tukioikeuksia, jos kyseisten tukioikeuksien kokonaisarvoksi on
tukioikeuksien tunnistamista ja rekisteröintiä koskevassa sähköisessä re
kisterissä kirjattu tässä artiklassa säädetyn mukautustarvetta selvittävän
tarkastuksen ajankohtana enintään 50 euroa joltakin niistä vuosista, joi
den aikana sovelletaan perustukijärjestelmää asetuksen (EU)
N:o 1307/2013 mukaisesti.

Mukautuksia edeltävän hakuvuoden osalta aiheettomasti maksetut mää
rät on perittävä takaisin tämän asetuksen 7 artiklan mukaisesti. Aiheet
tomasti maksettuja määriä määritettäessä on otettava huomioon, kuinka
tässä artiklassa säädetyt mukautukset vaikuttavat tukioikeuksien mää
rään ja tapauksen mukaan niiden arvoon kaikkien kyseessä olevien
vuosien osalta.

III OSASTO
TARKASTUKSET
I LUKU

Yhteiset säännökset
24 artikla
Yleiset periaatteet
1.
Tässä asetuksessa säädetyt hallinnolliset ja paikalla tehtävät tarkas
tukset on tehtävä siten, että voidaan tarkastaa tehokkaasti
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a) suoran tuen hakemuksessa, maaseudun kehittämistukea koskevassa
hakemuksessa, maksupyynnössä tai muussa ilmoituksessa annettujen
tietojen oikeellisuus ja täydellisyys;
b) kaikkien niiden kyseistä tukijärjestelmää ja/tai tukitoimenpidettä kos
kevien tukikelpoisuusperusteiden, sitoumusten ja muiden velvoittei
den noudattaminen, joiden perusteella suora tuki ja/tai maaseudun
kehittämistuki tai vapautus velvoitteista myönnetään;
c) täydentäviä ehtoja
noudattaminen.

koskevien

vaatimusten

ja

standardien

2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkien sovellettavien,
unionin lainsäädännössä tai asiaa koskevissa kansallisissa laeissa ja täy
täntöönpanojärjestelyt sisältävissä asiakirjoissa taikka maaseudun kehit
tämisohjelmissa vahvistettujen edellytysten täyttyminen voidaan tarkas
taa todennettavissa olevilla indikaattoreilla, jotka jäsenvaltioiden on
vahvistettava.
3.
Hallinnollisten ja paikalla tehtävien tarkastusten tulokset on arvi
oitava sen selvittämiseksi, voisiko todettuihin ongelmiin liittyä yleisesti
muihin vastaaviin toimiin, tuensaajiin tai elimiin kohdistuva riski. Arvi
oinnissa on määriteltävä myös tällaisten tilanteiden syyt ja mahdollisesti
tarvittavat lisäselvitykset sekä tarvittavat korjaavat ja ennaltaehkäisevät
toimet.
▼M6
4.
Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä fyysisiä tarkastuksia ken
tällä, jos satelliitin kuvatulkinta, orto-kuvat tai muu näyttö, mukaan
lukien tuensaajan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toimittamat
todisteet, eivät anna tuloksia, joiden perusteella voitaisiin toimivaltaista
viranomaista tyydyttävällä tavalla tehdä lopullisia päätelmiä tukikelpoi
suudesta tai tapauksen mukaan hallinnollisten tai paikalla tehtävien tar
kastusten kohteena olevan alan oikeasta koosta.
▼B
5.
Tätä lukua sovelletaan kaikkiin tämän asetuksen nojalla tehtäviin
tarkastuksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta IV ja V osastossa sää
dettyjen erityissääntöjen soveltamista. Edellä olevaa 3 kohtaa ei kuiten
kaan sovelleta V osastoon.

25 artikla
Paikalla tehtävistä tarkastuksista ilmoittaminen
Paikalla tehtävistä tarkastuksista voidaan ilmoittaa etukäteen, jollei se
vaikuta tarkastuksen tarkoitukseen tai tehokkuuteen. Ilmoitus on annet
tava mahdollisimman lyhyellä varoitusajalla, joka saa olla enintään 14
päivää.
▼M1
Eläintukihakemusten ja eläimiin liittyviä toimenpiteitä koskevien mak
supyyntöjen ja 14 a artiklan 5 kohdan mukaisesti ilmoitettujen sitou
musten osalta paikalla tehtävistä tarkastuksista saa kuitenkin – asian
mukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta – ilmoittaa enintään
48 tuntia ennen tarkastusta. Jos täydentäviä ehtoja koskeviin säädöksiin
ja standardeihin sovellettavassa lainsäädännössä edellytetään, ettei pai
kalla tehtävistä tarkastuksista ilmoiteta etukäteen, kyseisiä sääntöjä on
sovellettava myös täydentäviä ehtoja koskeviin paikalla tehtäviin
tarkastuksiin.
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26 artikla
Paikalla tehtävien tarkastusten ajoitus
1.
Tässä asetuksessa säädetyt paikalla tehtävät tarkastukset on suori
tettava samaan aikaan kuin muut unionin lainsäädännössä säädetyt tar
kastukset, jos tämä on tarkoituksenmukaista.
2.
Maaseudun kehittämistoimenpiteitä koskevat yhdennetyn järjestel
män puitteissa paikalla tehtävät tarkastukset on jaettava koko vuodelle
kuhunkin toimenpiteeseen liittyviä eri sitoumuksia koskevan riskiana
lyysin perusteella.
▼M1
Paikalla tehtävät tarkastukset, jotka koskevat 14 a artiklan 5 kohdan
mukaisesti ilmoitettuja sitoumuksia, on suoritettava sellaisessa määräa
jassa, että voidaan varmistaa ilmoitetun sitoumuksen tehokas tarkastus.
▼B
3.
Paikalla tehtävissä tarkastuksissa on tarkastettava kaikkien niitä
tukiohjelmia tai tukitoimenpiteitä koskevien tukikelpoisuusperusteiden,
sitoumusten ja muiden velvoitteiden noudattaminen, joiden osalta tuen
saaja on valittu 34 artiklan mukaisesti.
Paikalla tehtävien tarkastusten kesto on rajattava tiukasti lyhimpään
tarpeen mukaiseen aikaan.
4.
Jos tiettyjen tukikelpoisuusperusteiden, sitoumusten ja muiden vel
voitteiden osalta tarkastuksia voidaan tehdä vain tiettynä aikana, paikalla
tehtävät tarkastukset saattavat edellyttää myöhemmin tehtäviä lisäkäyn
tejä. Tällaisessa tapauksessa paikalla tehtävät tarkastukset on koordinoi
tava siten, että kyseisten käyntien määrä ja kesto voidaan rajoittaa tu
ensaajan osalta tarpeen mukaiseen minimiin. Kyseiset tarkastukset voi
daan myös tehdä käyttämällä 40 artiklan mukaisesti kaukokartoitusta,
jos tämä on tarkoituksenmukaista.
Jos tarvitaan ekologiseksi alaksi ilmoitettuja kesantomaita, pellonpienta
reita, suojakaistoja, metsän reunassa sijaitsevia tukikelpoisten hehtaarien
kaistaleita, kerääjäkasveja ja/tai kasvipeitettä koskevia lisäkäyntejä, ky
seisten lisäkäyntien määrän on 50 prosentissa tapauksista liityttävä sa
maan, riskianalyysin perusteella valittuun tuensaajaan ja 50 prosentissa
tapauksista tämän lisäksi valittuihin muihin tuensaajiin. Muut tuensaajat
on valittava satunnaisesti kaikista niistä tuensaajista, joilla on ekologi
seksi alaksi ilmoitettuja kesantomaita, pellonpientareita, suojakaistoja,
metsän reunassa sijaitsevia tukikelpoisten hehtaarien kaistaleita, kerää
jäkasveja ja/tai kasvipeitettä, ja kyseiset käynnit voidaan rajoittaa koske
maan kesantomaaksi, pellonpientareiksi, suojakaistoiksi, metsän reu
nassa sijaitseviksi tukikelpoisten hehtaarien kaistaleiksi, kerääjäkasveiksi
ja/tai kasvipeitteeksi ilmoitettuja aloja.
Jos lisäkäyntejä tarvitaan, 25 artiklaa sovelletaan kuhunkin lisäkäyntiin.

27 artikla
Tarkastustulosten ristiinilmoittaminen
Hallinnollisissa ja paikalla tehtävissä tarkastuksissa on tapauksen mu
kaan otettava huomioon muiden yksiköiden, elinten ja organisaatioiden
ilmoittamat epäillyt noudattamattajättämistapaukset.
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▼M8
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikista havainnoista, jotka teh
dään sellaisten yhdennetyn järjestelmän soveltamisalaan kuuluvien tar
kastusten yhteydessä, jotka koskevat tukikelpoisuusperusteiden, sitou
musten ja muiden velvoitteiden noudattamista asetuksen (EU)
N:o 1307/2013 liitteessä I lueteltujen järjestelmien osalta, täydentäviin
ehtoihin liittyvien vaatimusten ja standardien noudattamista, ja/tai tuki
kelpoisuusperusteiden, sitoumusten ja muiden velvoitteiden noudatta
mista maaseudun kehittämistoimenpiteiden mukaisen tuen osalta, ilmoi
tetaan asianomaisen tuen myöntämisestä vastaavalle toimivaltaiselle vi
ranomaiselle. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että delegoidun
asetuksen (EU) N:o 639/2014 38 artiklassa tarkoitetut julkiset tai yksi
tyiset sertifiointielimet ilmoittavat toimivaltaiselle viranomaiselle, joka
vastaa tuen myöntämisestä ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin
maatalouskäytäntöihin, mahdollisista havainnoista, joilla on merkitystä
sen kannalta, että kyseinen tuki myönnetään oikein niille tuensaajille,
jotka haluavat täyttää velvoitteensa vastaavuuteen perustuvalla
sertifioinnilla.
▼B
Jos maaseudun kehittämistoimenpiteitä koskevien, yhdennetyn järjestel
män soveltamisalaan kuuluvien hallinnollisten tai paikalla tehtävien tar
kastusten kohteena ovat asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklan 3
kohdassa tarkoitetut vastaavat käytännöt, kyseisten tarkastusten tulokset
on ilmoitettava ristiin ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maa
talouskäytäntöihin myönnettävän tuen osalta toteutettavia jatkotoimia
varten.

II LUKU

▼C1
Yhdennettyyn järjestelmään liittyvät hallinnolliset tarkastukset
▼B
28 artikla
Hallinnolliset tarkastukset
1.
Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 74 artiklassa tarkoitetuissa hallin
nollisissa tarkastuksissa, ristiintarkastukset mukaan luettuina, on voitava
havaita noudattamatta jättämiset ja havainnot on erityisesti voitava tehdä
automaattisesti tietokoneen avulla. Tarkastusten on kohdistuttava kaik
kiin seikkoihin, joita on mahdollista ja tarkoituksenmukaista valvoa
hallinnollisin tarkastuksin. Niillä on varmistettava, että
a) kyseistä tukijärjestelmää tai tukitoimenpidettä koskevat tukikelpoi
suusperusteet, sitoumukset ja muut velvoitteet täytetään;
b) muiden unionin järjestelmien kautta ei tapahdu päällekkäistä
rahoitusta;
c) tukihakemus tai maksupyyntö on täydellinen ja toimitettu määräa
jassa ja tapauksen mukaan on toimitettu hakemusta tukevat asiakirjat,
jotka osoittavat tukikelpoisuuden;
d) mahdollisia pitkän aikavälin sitoumuksia noudatetaan.
2.
Eläintukijärjestelmien ja eläimiin liittyvien tukitoimenpiteiden
osalta jäsenvaltiot voivat tarvittaessa käyttää tukikelpoisuusperusteiden,
sitoumusten ja muiden velvoitteiden noudattamisen tarkastamiseksi mu
ilta yksiköiltä, elimiltä tai organisaatioilta saatuja todisteita edellyttäen,
että asianomaisen yksikön, elimen tai organisaation toiminta on riittävän
laadukasta tällaisen noudattamisen valvomiseksi.
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29 artikla
Ristiintarkastukset
1.
Hallinnollisiin tarkastuksiin on tarvittaessa sisällyttävä ristiintar
kastuksia

a) ilmoitettujen tukioikeuksien ja viljelylohkojen osalta, jotta samaa
suoraa tukea tai maaseudun kehittämistukea ei myönnettäisi useaan
kertaan samalta kalenteri- tai hakuvuodelta ja jotta estettäisiin
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteessä I ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 73/2009 (1) liitteessä VI lueteltujen pinta-alaan
liittyvien tukijärjestelmien ja delegoidun asetuksen (EU)
N:o 640/2014 2 artiklan toisen alakohdan 21 alakohdassa määritel
tyjen pinta-alaan liittyvien tukitoimenpiteiden nojalla myönnettyjen
tukien kumuloituminen;

b) tukioikeuksien osalta niiden olemassaolon ja tukikelpoisuuden
tarkistamiseksi;

c) yhtenäishakemuksessa ja/tai maksupyynnössä ilmoitettujen viljely
lohkojen sekä delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 5 artiklan
2 kohdan mukaisesti viljelylohkojen tunnistusjärjestelmään viiteloh
koittain sisältyvien tietojen välillä sen tarkistamiseksi, ovatko kysei
set alat suorien tukien järjestelmän ja/tai maaseudun kehittämistoi
menpiteen osalta tukikelpoisia;

d) tukioikeuksien ja määritetyn alan välillä sen varmistamiseksi, että
tukioikeuksiin liittyy vähintään vastaava määrä asetuksen (EU)
N:o 1307/2013 32 artiklan 2–6 kohdassa määriteltyjä tukikelpoisia
hehtaareita;

e) eläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän avulla tukikelpoisuu
den tarkistamiseksi suoran tuen ja/tai maaseudun kehittämistuen
osalta ja sen välttämiseksi, että samaa suoraa tukea tai maaseudun
kehittämistukea myönnettäisiin useaan kertaan samalta kalenteri- tai
hakuvuodelta;

f) tuensaajan yhtenäishakemuksessa antaman ilmoituksen siitä, että hän
on hyväksytyn toimialakohtaisen organisaation jäsen, tämän asetuk
sen 17 artiklan 8 kohdan mukaisten tietojen sekä asianomaisten hy
väksyttyjen toimialakohtaisten organisaatioiden toimittamien tietojen
välillä
tukikelpoisuuden
tarkistamiseksi
asetuksen
(EU)
N:o 1307/2013 60 artiklan 2 kohdassa säädetyn tuenkorotuksen
osalta;

g) toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksymisperusteiden täyttymi
sen ja niiden jäsenluettelon tarkistamiseksi vähintään viiden vuoden
välein.
(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009,
yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä sään
nöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY)
N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta (EUVL L 30, 31.1.2009,
s. 16).
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►C1 Silloin kun yhdennetyssä järjestelmässä on käytettävä paikkatie
toanalyysiin perustuvia tukihakemuslomakkeita, on ensimmäisen alakoh
dan c alakohdan soveltamiseksi ristiintarkastettava ilmoitetun digitoidun
pinta-alan graafiset leikkauspisteet viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän
kanssa. ◄ Lisäksi ristiintarkastuksia on tehtävä sen vuoksi, ettei samalle
alalle haettaisi tukea useaan kertaan.

▼M6
Tietoja 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista hakemuksista tai hakijoista,
joista on todettu, ettei niitä voida hyväksyä tai etteivät ne ole tukikel
poisia, on käytettävä tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a, c ja e
alakohdan soveltamiseksi.

▼B
2.
Jos ristiintarkastuksissa havaitaan noudattamatta jättämiseen viit
taavaa, on sovellettava muita tarkoituksenmukaisia hallinnollisia menet
telyjä ja tarvittaessa tehtävä tarkastus paikalla.

3.
Jos kaksi tai useampia tuensaajia jättää tukihakemuksen ja/tai mak
supyynnön viitelohkosta saman tukijärjestelmän tai saman tukitoimenpi
teen osalta ja ilmoitettujen viljelylohkojen alat ovat osittain päällekkäiset
tai jos koko ilmoitettu pinta-ala on suurempi kuin delegoidun
asetuksen (EU) N:o 640/2014 5 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan
mukaisesti määritetty tukikelpoinen enimmäisala ja jos ero on kyseiselle
viitelohkolle tämän asetuksen 38 artiklan mukaisesti määritellyn sallitun
mittapoikkeaman rajoissa, jäsenvaltio voi edellyttää kyseisten
pinta-alojen suhteellista pienentämistä, jollei tuensaaja osoita, että joku
muista asianomaisista tuensaajista on ilmoittanut omat alansa liian suu
reksi hänen vahingokseen.

III LUKU

Yhdennettyyn järjestelmään liittyvät paikalla tehtävät tarkastukset
1 jakso
Yhteiset säännökset
30 artikla
Pinta-alaan liittyviä tukijärjestelmiä koskevien tarkastusten määrä
– ei koske tukea ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisille
maatalouskäytännöille
Muita pinta-alaan liittyviä tukijärjestelmiä kuin asetuksen (EU)
N:o 1307/2013 III osaston 3 luvun mukaista ilmaston ja ympäristön
kannalta suotuisille maatalouskäytännöille myönnettävää tukea, jäljem
pänä ’viherryttämistuki’, koskevien, vuosittain paikalla tehtävien tarkas
tusten tarkastusotokseen on sisällyttävä vähintään

a) 5 prosenttia
tuensaajista,
jotka
hakevat
asetuksen
(EU)
N:o 1307/2013 III osaston 1 luvun mukaisen perustukijärjestelmän
tai yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän tukea; jäsenvaltioiden on
varmistettava, että tarkastusotokseen sisältyy vähintään 5 prosenttia
kaikista niistä tuensaajista, jotka ilmoittavat pääasiassa sellaista maa
talousmaata, joka pysyy luontaisesti laitumeksi soveltuvassa kun
nossa delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 10 artiklan 1 kohdan
mukaisesti;
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b) 5 prosenttia
tuensaajista,
jotka
hakevat
asetuksen
(EU)
N:o 1307/2013 III osaston 2 luvun mukaista uudelleenjakotukea;

c) 5 prosenttia
tuensaajista,
jotka
hakevat
asetuksen
(EU)
N:o 1307/2013 III osaston 4 luvun mukaista luonnonhaitta-alueille
myönnettävää tukea;

d) 5 prosenttia
tuensaajista,
jotka
hakevat
asetuksen
(EU)
N:o 1307/2013 III osaston 5 luvun mukaista nuorten viljelijöiden
tukea;

e) 5 prosenttia tuensaajista, jotka hakevat pinta-alaan liittyviä tukia
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 IV osaston 1 luvun mukaisen vapaa
ehtoisen tuotantosidonnaisen tuen puitteissa;

f) 5 prosenttia
tuensaajista,
jotka
hakevat
asetuksen
(EU)
N:o 1307/2013 V osaston mukaista pienviljelijäjärjestelmän tukea;

g) 30 prosenttia asetuksen (EU) N:o 1307/2013 32 artiklan 6 kohdan
mukaisista hampun tuotantoon käytettäväksi ilmoitetuista aloista;

h) 5 prosenttia
tuensaajista,
jotka
hakevat
asetuksen
(EU)
N:o 1307/2013 IV osaston 2 luvun mukaista puuvillan lajikohtaista
tukea.

31 artikla
Viherryttämistukea koskevien tarkastusten määrä
1.
Viherryttämistuen osalta vuosittain paikalla tehtävien tarkastusten
tarkastusotokseen on sisällyttävä vähintään

a) 5 prosenttia tuensaajista, joiden edellytetään noudattavan ilmaston ja
ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä, jäljempänä ’vi
herryttämiskäytännöt’, ja jotka eivät ole osa b ja c alakohdassa tar
koitettuja tarkastuksen perusjoukkoja, jäljempänä ’viherryttämistä
koskevan tarkastuksen perusjoukko’; otokseen on sisällyttävä samaan
aikaan vähintään 5 prosenttia tuensaajista, joilla on neuvoston direk
tiivin 92/43/ETY (1) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii
vin 2009/147/EY (2) soveltamisalaan kuuluvilla alueilla sijaitsevia
ympäristön kannalta herkkiä pysyviä nurmia tai asetuksen (EU)
N:o 1307/2013 45 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja muita herkkiä
alueita;
(1) Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luon
totyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta
(EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päi
vänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20,
26.1.2010, s. 7).
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b) 3 prosenttia

i) joko kaikista niistä viherryttämistuen saamisen edellytykset täyt
tävistä tuensaajista, jotka on vapautettu viljelyn monipuolista
mista ja ekologista alaa koskevista velvoitteista, koska he eivät
täytä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 44 ja 46 artiklassa tarkoi
tettuja kynnysarvoja, ja joita kyseisen asetuksen 45 artiklassa tar
koitetut velvoitteet eivät koske;

ii) tai vuosina, joina delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 44 artik
laa ei sovelleta jäsenvaltiossa, niistä viherryttämistuen saamisen
edellytykset täyttävistä tuensaajista, jotka on vapautettu viljelyn mo
nipuolistamista ja ekologista alaa koskevista velvoitteista, koska he
eivät täytä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 44 ja 46 artiklassa tarkoi
tettuja kynnysarvoja, ja joita kyseisen asetuksen 45 artiklan 1 koh
dassa tarkoitetut velvoitteet eivät koske;

c) 5 prosenttia tuensaajista, joiden edellytetään noudattavan viherryttä
miskäytäntöjä ja käyttävän asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklan
3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja kansallisia tai alueellisia ympä
ristösertifiointijärjestelmiä;

d) 5 prosenttia asetuksen (EU) N:o 1307/2013 46 artiklan 5 kohdan
mukaiseen alueelliseen täytäntöönpanoon osallistuvista tuensaajista;

e) 5 prosenttia asetuksen (EU) N:o 1307/2013 46 artiklan 6 kohdan
mukaisesta kollektiivisesta täytäntöönpanosta;

f) 100 prosenttia delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 46 artiklan
3 kohdassa tarkoitetuista vierekkäisten ekologisten alueiden muodos
tamista yhtenäisistä alueista;

▼M6
g) 100 prosenttia
viljelylohkoista,
joita
koskee
delegoidun
asetuksen (EU) N:o 639/2014 42 artiklan mukainen velvoite muuttaa
maa takaisin pysyväksi nurmeksi;

▼B
h) 20 prosenttia tuensaajista, joilla on delegoidun asetuksen (EU)
N:o 639/2014 44 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen velvoite muuttaa
maa takaisin pysyväksi nurmeksi.

2.
Tuensaajat, jotka noudattavat viherryttämiskäytäntöjä soveltamalla
vastaavia käytäntöjä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklan 3 koh
dan a alakohdan mukaisesti, jotka osallistuvat kyseisen asetuksen 61 ar
tiklan mukaiseen pienviljelijäjärjestelmään tai jotka täyttävät koko tilan
osalta neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) 29 artiklan 1 koh
dassa säädetyt luonnonmukaista maataloutta koskevat vaatimukset, eivät
voi sisältyä tarkastusotokseen eikä heitä saa ottaa huomioon laskettaessa
tässä artiklassa säädettyjä tarkastusten määriä.
(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007,
luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189,
20.7.2007, s. 1).
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▼M1
3.
Jos ekologisia aloja ei yksilöidä asetuksen (EU) N:o 1306/2013
70 artiklassa tarkoitetussa viljelylohkojen tunnistusjärjestelmässä, 1 koh
dan a ja c–e alakohdassa vahvistettua tarkastusten määrää on lisättävä 5
prosentilla niistä asianomaiseen tarkastuksen perusjoukkoon kuuluvista
tuensaajista, joilla edellytetään olevan maatalousmaalla ekologinen ala
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 ja 46 artiklan mukaisesti.
▼B
Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta, jos hallinto- ja valvon
tajärjestelmä takaa sen, että kaikki ilmoitetut ekologiset ala tunnistetaan
ja tapauksen mukaan merkitään viljelylohkojen tunnistusjärjestelmään
delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 5 artiklan 2 kohdan c ala
kohdan mukaisesti.

32 artikla
Maaseudun kehittämistoimenpiteitä koskevien tarkastusten määrä
1.
Vuosittain paikalla tehtävien tarkastusten tarkastusotokseen on si
sällyttävä vähintään 5 prosenttia tuensaajista, jotka jättävät maaseudun
kehittämistoimenpiteitä koskevan hakemuksen. Asetuksen (EU)
N:o 1305/2013 28 ja 29 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden osalta 5
prosentin tarkastusten määrä on saavutettava kunkin yksittäisen toimen
piteen kohdalla.
Tarkastusotoksessa on myös oltava edustettuna myös vähintään 5 pro
senttia niistä asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan mukaisista
tuensaajista, jotka noudattavat asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklan
3 kohdassa tarkoitettuja vastaavia käytäntöjä.
2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, asetuksen (EU)
N:o 1305/2013 28 ja 29 artiklassa tarkoitettujen henkilöryhmien tapauk
sessa ryhmän kutakin jäsentä voidaan pitää tuensaajana 1 kohdassa sää
dettyä tarkastusten määrää laskettaessa.
▼M1
2 a.
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, silloin kun jäsen
valtio on ottanut käyttöön kollektiiviset hakemukset, vuosittain paikalla
tehtävien tarkastusten tarkastusotokseen on sisällyttävä vähintään:
a) 5 prosenttia kaikista kollektiivisen hakemuksen jättävistä kollektii
veista; otokseen on sisällyttävä samaan aikaan vähintään 5 prosenttia
kokonaisalasta, joka on ilmoitettu kollektiivisessa hakemuksessa 14 a
artiklan 3 kohdan mukaisesti; ja
b) 5 prosenttia 14 a artiklan 5 kohdan
sitoumuksista.

mukaisesti ilmoitetuista

▼B
3.
Tuensaajista, jotka saavat sellaista asetuksen (EU) N:o 1305/2013
21 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 28, 29 tai 34 artiklan taikka
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan iv tai v ala
kohdan tai b alakohdan i, iii tai v alakohdan mukaisesti myönnettyä
monivuotista tukea, jota koskevien tukien maksu jakautuu viittä vuotta
pidemmälle ajalle, jäsenvaltiot voivat päättää tarkastaa viidennen mak
satusvuoden jälkeen vähintään 2,5 prosenttia.
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▼B
Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan tukeen, joka on myönnetty
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan 6 kohdan kolmannen ala
kohdan mukaisesti, asianomaista maksusitoumusta koskevan viidennen
maksatusvuoden jälkeen.

▼M1
Jos jäsenvaltio ottaa käyttöön kollektiiviset hakemukset, kollektiiveihin
ei sovelleta tätä kohtaa.

▼B
4.
Edellä olevan 3 kohdan mukaisesti tarkastettuja tuensaajia ei saa
ottaa huomioon 1 kohtaa sovellettaessa.

33 artikla
Eläintukijärjestelmiä koskevien tarkastusten määrä
1.
Eläintukijärjestelmien osalta vuosittain paikalla tehtävien tarkastus
ten tarkastusotokseen on sisällyttävä vähintään 5 prosenttia tuensaajista,
jotka jättävät kyseistä tukijärjestelmää koskevan hakemuksen.

Jos kuitenkin eläimiä koskevan sähköisen tietokannan varmuus ja käyttö
ei ole riittävä asianomaisen tukijärjestelmän hallinnoimiseksi moitteetto
masti, kyseiseen järjestelmään sovellettava prosenttimäärä on 10 pro
senttia.

Valittuun tarkastusotokseen on sisällyttävä tukijärjestelmää kohden vä
hintään 5 prosenttia eläimistä, joita varten tukea on haettu.

2.
Vuosittain paikalla tehtävien tarkastusten tarkastusotokseen on ta
pauksen mukaan sisällyttävä 10 prosenttia niistä muista yksiköistä, eli
mistä tai organisaatioista, jotka toimittavat 28 artiklan 2 kohdan mukai
sesti todisteet tukikelpoisuusperusteiden, sitoumusten ja muiden velvoit
teiden täyttymistä koskevaa tarkastusta varten.

▼M2
33 a artikla
Ylimääräiset paikalla tehtävät tarkastukset komission delegoidun
asetuksen (EU) N:o 640/2014 19 a artiklan 2 kohdassa
tarkoitettujen tuensaajien seurantaa varten
1.
Tuensaajille, joihin on sovellettu komission delegoidun
asetuksen (EU) N:o 640/2014 19 a artiklan 2 kohdan mukaisesti alen
nettua hallinnollista seuraamusta tietyssä pinta-alaperusteisessa tukijär
jestelmässä tai tukitoimenpiteessä paikalla tehdyssä tarkastuksessa ha
vaitun liian suureksi ilmoitetun alan vuoksi, tehdään seuraavana haku
vuonna kyseisen pinta-alaperusteisen tukijärjestelmän tai tukitoimenpi
teen osalta paikalla seurantatarkastus.

▼M6
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua paikalla tehtävää seurantatarkastusta
ei vaadita, jos kyseiset viitelohkot on todetun liian suureksi ilmoittami
sen perusteella toteamisvuonna päivitetty delegoidun asetuksen (EU)
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▼M6
N:o 640/2014 5 artiklassa tarkoitetussa viljelylohkojen tunnistusjärjes
telmässä tai jos asianomaisen tukijärjestelmän tai tukitoimenpiteen osalta
tehdään seuraavana hakuvuonna tämän asetuksen 40 a artiklassa tarkoi
tettuja monitorointitarkastuksia ja toimivaltainen viranomainen voi nii
den avulla päätellä, onko delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 19 a
artiklan 3 kohdassa vahvistettua hallinnollista seuraamusta sovellettava.

▼B
34 artikla
Tarkastusotoksen valinta
▼M6
1.
Jos hakemuksista tai hakijoista todetaan hakemuksen jättämisen
yhteydessä tai hallinnollisten taikka paikalla tehtävien tarkastusten jäl
keen, ettei niitä voida hyväksyä tai etteivät ne ole tukikelpoisia, ne eivät
voi olla osa tarkastuksen perusjoukkoa.

2.
Tarkastusotosta valittaessa on 30 ja 31 artiklan soveltamiseksi
varmistettava, että

a) 1–1,25 prosenttia 30 artiklan a–f ja h alakohdassa sekä 31 artiklan a,
c, d ja e alakohdassa tarkoitetusta tarkastuksen perusjoukosta valitaan
satunnaisesti;

b) 0,6–0,75 prosenttia 31 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta
tarkastuksen perusjoukosta valitaan satunnaisesti;

c) 4–5 prosenttia 31 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetusta tar
kastuksen perusjoukosta valitaan satunnaisesti;

d) 31 artiklan 1 kohdan a–e ja h alakohdassa tarkoitetusta tarkastuso
toksesta vielä puuttuva tuensaajamäärä valitaan riskianalyysin
perusteella.

Edellä olevan 31 artiklan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on varmistet
tava tarkastusotoksen edustavuus eri käytäntöjen osalta.

Otokseen lisäksi valittavat tuensaajat, joille tehdään paikalla tehtävä
tarkastus 31 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi,
valitaan riskianalyysin perusteella.

▼M8
Jos toimivaltainen viranomainen päättää soveltaa 40 a artiklan 4 koh
dassa tai 70 a artiklan 3 kohdassa säädettyä vaihtoehtoa, monitorointit
arkastuksissa edellisenä hakuvuonna tehdyt havainnot on otettava huo
mioon toisen alakohdan d alakohdassa tarkoitetussa riskianalyysissä.
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▼M6
3.
►M8 Edellä olevan 32 ja 33 artiklan soveltamiseksi valitaan
paikalla tarkastettavien tuensaajien vähimmäismäärästä satunnaisotan
nalla 20–25 prosenttia ja 32 artiklan 2 a kohtaa sovellettaessa satunnai
sotannalla 100 prosenttia kollektiiveista ja 20–25 prosenttia sitoumuk
sista. Loput paikalla tehtävissä tarkastuksissa tarkastettavista tuensaajista
ja sitoumuksista valitaan riskianalyysin perusteella. Jos toimivaltainen
viranomainen päättää soveltaa 40 a artiklan 4 kohdassa tai 70 a artiklan
3 kohdassa säädettyä vaihtoehtoa, monitorointitarkastuksissa edellisenä
hakuvuonna tehdyt havainnot on otettava huomioon riskianalyysissä. ◄

Edellä olevan 32 ja 33 artiklan soveltamiseksi tarkastusotoksen satun
naisesti valittavaan osuuteen voivat sisältyä myös joko tuensaajat, jotka
on jo valittu satunnaisesti 2 kohdan a, b ja c kohdan mukaisesti, tai ne
tuensaajat, jotka valitaan näiden lisäksi satunnaisesti 26 artiklan 4 koh
dan toisen alakohdan mukaisesti, tai molemmat. Tällaisten tuensaajien
lukumäärä tarkastusotoksessa ei saa ylittää niiden osuutta tarkastuksen
perusjoukossa.

Edellä olevan 32 artiklan soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat valita ris
kianalyysin perusteella yksittäisiä maaseudun kehittämistoimenpiteitä,
joissa kyseiset tuensaajat ovat mukana.

▼B
4.
Jos paikalla tehtävissä tarkastuksissa tarkastettavien tuensaajien
lukumäärä on 30–33 artiklassa tarkoitettua tuensaajien vähimmäismää
rää suurempi, lisäotokseen satunnaisesti valittavien tuensaajien prosentti
osuus ei saa olla yli 25 prosenttia.

▼M6
4 a.
Edellä olevan 30–33 alakohdan ja 40 a artiklan 1 kohdan c
alakohdan soveltamiseksi samaa tuensaajaa voidaan käyttää useampien
tarkastusten vähimmäismäärien täyttämiseen edellyttäen, ettei niissä vaa
dittavan riskiperusteisten otosten valinnan tehokkuus vaarannu.

Valittuihin tuensaajiin kohdistettavat paikalla tehtävät tarkastukset voi
daan rajoittaa tukijärjestelmään tai maaseudun kehittämistoimenpitee
seen, johon tuensaajat on valittu, jos muiden tukijärjestelmien tai tuki
toimenpiteiden, joihin tuensaajat on valittu, tarkastusten vähimmäismää
rät ovat jo täyttyneet.

▼B
5.
Riskianalyysin tehokkuutta on arvioitava ja analyysiä on ajanta
saistettava vuosittain

a) määrittelemällä kunkin riskitekijän merkitys;

▼M6
b) vertaamalla tuloksia tarkastellen eroa ilmoitetun pinta-alan ja riskia
nalyysiin perustuvasta ja satunnaisesti valitusta otoksesta määritetyn
pinta-alan välillä; tai vertaamalla tuloksia tarkastellen eroa ilmoitet
tujen eläinten ja riskianalyysiin perustuvasta ja satunnaisesti valitusta
otoksesta määritettyjen eläinten välillä;
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▼B
c) ottamalla huomioon tilanteen erityisluonne sekä tarvittaessa riskite
kijöiden merkityksen muuttuminen jäsenvaltiossa;

d) ottamalla huomioon noudattamatta jättämisen luonne, joka aiheutti
tarkastusten määrän lisäyksen 35 artiklan mukaisesti.

6.
Toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä tiedot syistä, joiden
perusteella kukin tuensaaja on valittu paikalla tehtävään tarkastukseen.
Tiedot on annettava ennen tarkastusta tarkastajalle, joka tekee tarkastuk
sen paikalla.

7.
Osa tarkastusotoksesta voidaan tarvittaessa valita käytettävissä ole
vien tietojen perusteella ennen 13 artiklassa tarkoitettua hakemusten
viimeistä jättöpäivää. Alustava otos on täydennettävä, kun kaikki asian
omaiset tukihakemukset ja maksupyynnöt ovat käytettävissä.

35 artikla
Tarkastusten määrän lisäys
▼C1
Jos paikalla tehtävässä tarkastuksessa paljastuu jonkin tietyn tukijärjes
telmän tai tukitoimenpiteen tai alueen tai alueen osan yhteydessä mer
kitsevää noudattamatta jättämistä, toimivaltaisen viranomaisen on asian
mukaisella tavalla korotettava paikalla tehtävissä tarkastuksissa seuraa
vana vuonna tarkastettavien tuensaajien prosenttimäärää.

▼B
36 artikla
Tarkastusten määrän vähentäminen
1.
Tässä luvussa säädettyjä tarkastusten määriä voidaan vähentää vain
tässä artiklassa esitettyjen tukiohjelmien tai tukitoimenpiteiden osalta.

2.
Poiketen siitä, mitä 30 artiklan a, b ja f alakohdassa säädetään,
jäsenvaltiot voivat perustukijärjestelmän, yhtenäisen pinta-alatuen järjes
telmän, uudelleenjakotuen ja pienviljelijäjärjestelmän osalta päättää vä
hentää kutakin järjestelmää koskevien vuosittain paikalla tehtävien tar
kastusten vähimmäismäärän 3 prosentiksi.

▼M1
Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan vain, jos kaikkien tuensaajien osalta
on käytössä 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti kaikki tukihakemukset
kattava paikkatiedon leikkausjärjestelmä ja viljelylohkojen tunnistusjär
jestelmä.

Hakuvuoden 2015 osalta paikalla tarkastetun satunnaisotoksen virhetaso
saa olla kahtena edeltävänä varainhoitovuonna enintään 2 prosenttia.
Jäsenvaltio vahvistaa virhetason käyttäen unionin tasolla laadittua va
kiintunutta menetelmää.
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▼M1
Hakuvuoden 2016 osalta paikalla tarkastetun satunnaisotoksen virhetaso
saa olla edeltävänä varainhoitovuonna enintään 2 prosenttia. Jäsenvaltio
vahvistaa virhetason käyttäen unionin tasolla laadittua uutta menetelmää
ottaen
huomioon
komission
täytäntöönpanoasetuksen
(EU)
N:o 908/2014 (1) 7 artiklan 4 kohdan.

▼B
3.
Poiketen siitä, mitä 30 artiklan a, b ja f alakohdassa säädetään,
jäsenvaltiot voivat perustukijärjestelmän, yhtenäisen pinta-alatuen järjes
telmän, uudelleenjakotuen ja pienviljelijäjärjestelmän osalta päättää pie
nentää tarkastusotosta 34 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a
alakohdan mukaisesti valituksi otokseksi, jos tehdään asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 70 artiklassa tarkoitetun viljelylohkojen tunnistusjärjes
telmän päivittämisessä käytettyihin ortokuviin perustuvia tarkastuksia.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan vain, jos jäsenvaltiot päivittävät vil
jelylohkojen tunnistusjärjestelmää järjestelmällisesti ja tarkastavat kaikki
tuensaajat koko sen kattamalla alueella kolmen vuoden kuluessa siten,
että tarkastukset kattavat vuosittain vähintään 25 prosenttia viljelylohko
jen tunnistusjärjestelmään kirjatuista tukikelpoisista hehtaareista. Vuo
tuista vähimmäiskattavuutta ei kuitenkaan sovelleta jäsenvaltioihin,
joilla viljelylohkojen tunnistusjärjestelmään on kirjattu alle 150 000 tu
kikelpoista hehtaaria.

Ennen ensimmäisen alakohdan soveltamista jäsenvaltioiden on pitänyt
päivittää kolmen edeltävän vuoden kuluessa koko viljelylohkojen tun
nistusjärjestelmänsä.

Päivityksessä käytettävät ortokuvat eivät saa olla yli 15 kuukautta van
hoja sinä päivänä, jona niitä käytetään viljelylohkojen tunnistusjärjestel
män päivittämiseen.

Viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän laadun, sellaisena kuin se on arvi
oituna delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 6 artiklan mukaisesti
ensimmäisen alakohdan soveltamista edeltävien kahden vuoden kulu
essa, on oltava riittävä, jotta tuen myöntämisedellytysten täyttyminen
voidaan tarkastaa tehokkaasti.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu päätös voidaan tehdä kansallis
ella tai alueellisella tasolla. Tämän alakohdan soveltamiseksi alueella
tarkoitetaan yhden tai useamman itsenäisen viljelylohkojen tunnistusjär
jestelmän kattamaa pinta-alaa kokonaisuudessaan.

▼M1
Edellä olevaa 2 kohdan kolmatta ja neljättä alakohtaa sovelletaan sovel
tuvin osin.
(1) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 908/2014, annettu 6 päivänä elo
kuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten,
varainhoidon, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen, tarkastuksia koskevien
sääntöjen, vakuuksien ja avoimuuden osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 59).
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▼B
4.
Poiketen siitä, mitä 32 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot
voivat päättää alentaa paikalla kalenterivuosittain tehtävien tarkastusten
vähimmäismäärän kolmeen prosenttiin tuensaajista, jotka hakevat maa
seudun kehittämistoimenpiteitä koskevaa tukea yhdennetyn järjestelmän
puitteissa.

▼M1
Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta tuensaajiin, jotka noudat
tavat asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja
vastaavia käytäntöjä, eikä tämän asetuksen 32 artiklan 2 a kohdan mu
kaisesti valittuihin kollektiiveihin ja sitoumuksiin.

▼B
5.
►M1 Edellä olevaa 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan ainoastaan, jos
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 41 artiklan mu
kaisesti vahvistetut paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärän vä
hentämistä koskevat yleiset edellytykset täyttyvät. ◄ Jos jokin kysei
sistä edellytyksistä tai tämän artiklan 2 tai 3 kohdassa vahvistetuista
edellytyksistä ei enää täyty, jäsenvaltioiden on viipymättä kumottava
paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärän vähentämistä koskeva
päätös ja sovellettava kyseisiin tukiohjelmiin tai tukitoimenpiteisiin seu
raavasta hakuvuodesta alkaen 30 artiklan a, b ja f alakohdassa ja/tai
32 artiklassa säädettyä paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärää.

6.
Poiketen siitä, mitä 30 artiklan g alakohdassa säädetään, kun jä
senvaltio ottaa käyttöön hampun viljelyä koskevan ennakkohyväksyntä
järjestelmän, voidaan paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärää
alentaa 20 prosenttiin asetuksen (EU) N:o 1307/2013 32 artiklan 6
kohdan mukaisista hampun tuotantoalaksi ilmoitetuista aloista.

Tällöin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ennakkohyväksyntäjär
jestelmäänsä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä
vähennetyn tarkastusten määrän soveltamista edeltävänä vuonna. Kysei
siä yksityiskohtaisia sääntöjä tai edellytyksiä koskevista muutoksista on
ilmoitettava komissiolle viipymättä.

2 jakso
Pinta-alaan
liittyvien
järjestelmien
tukihakemuksia
ja
pinta-alaan
liittyvien
tukitoimenpiteiden
maksupyyntöjä
koskevat
paikalla tehtävät tarkastukset
37 artikla
Paikalla tehtävien tarkastusten osa-alueet
1.
Paikalla tehtävien tarkastusten on katettava kaikki viljelylohkot,
joille haetaan tukea asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteessä I lueteltu
jen järjestelmien nojalla ja/tai maaseudun kehittämistoimenpiteiden no
jalla yhdennetyn järjestelmän puitteissa.

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
sekä 30 ja 34 artiklassa säädettyjä maaseudun kehittämistoimenpiteitä
koskevan valvonnan osalta paikalla tehtävien tarkastusten on katettava
myös muu kuin maatalousmaa, jolle haetaan tukea.
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▼B
Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava tarkastustulosten perusteella
ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 5 artiklan 3 kohta huomi
oon ottaen, tarvitaanko vastaavien viitelohkojen osalta päivitystä.

2.
Paikalla tehtävien tarkastusten on katettava tuensaajan 1 kohdassa
tarkoitettujen tukijärjestelmien ja/tai tukitoimenpiteiden osalta ilmoitta
man alan pinta-alan mittaus sekä asianomaisia tukikelpoisuusperusteita,
sitoumuksia ja muita velvoitteita koskevat tarkastukset.

Jos kyse on sellaisista asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteessä I luetel
tujen järjestelmien nojalla suoria tukia hakevista tuensaajista, joiden
maatalousmaasta suurin osa on laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa
kunnossa luontaisesti pysyvää maata, paikalla tehtävän tarkastuksen on
katettava myös asetuksen (EU) N:o 1307/2013 9 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuja, kyseisillä pinta-aloilla harjoitettavia vähimmäistoimia kos
kevat tarkastukset.

3.
Viherryttämiskäytäntöihin liittyvien paikalla tehtävien tarkastusten
on katettava kaikki velvoitteet, joita tuensaajan on noudatettava. Osana
paikalla tehtäviä tarkastuksia on tarvittaessa tarkastettava asetuksen (EU)
N:o 1307/2013 44 ja 46 artiklassa tarkoitettujen, kyseisistä käytännöistä
vapauttamiseen liittyvien kynnysarvojen noudattaminen. Tätä alakohtaa
sovelletaan myös paikalla tehtäviin tarkastuksiin, jotka koskevat
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklan 3 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuja kansallisia tai alueellisia ympäristösertifiointijärjestelmiä.

Jos paikalla tehtävä tarkastus koskee asetuksen (EU) N:o 1307/2013
46 artiklan 5 kohdan mukaista alueellista täytäntöönpanoa, sen on ka
tettava myös pinta-alan mittaus sekä jäsenvaltion tuensaajille tai tuensa
ajaryhmille määräämien velvoitteiden noudattamista koskevat
tarkastukset.

Jos paikalla tehtävä tarkastus koskee asetuksen (EU) N:o 1307/2013
46 artiklan 6 kohdan mukaista kollektiivista täytäntöönpanoa, sen on
katettava

a) delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 47 artiklan 1 kohdassa
vahvistetun läheissyysperusteen tarkastaminen;

b) pinta-alan mittaus sekä yhtenäisiä ekologisia aloja koskevan perus
teen tarkastaminen;

c) tarvittaessa jäsenvaltion tuensaajille tai tuensaajaryhmille määräämät
lisävelvoitteet;

d) yksilölliset viherryttämisvelvoitteet, joita kollektiiviseen täytäntöön
panoon osallistuvan tuensaajan on noudatettava.

▼M1
4.
Paikalla tehtävien tarkastusten on katettava 32 artiklan 2 a kohdan
a alakohdan mukaisesti valittujen kollektiivien osalta pinta-alamittauk
set, tukikelpoisuusperusteiden tarkistukset ja muut kollektiivisessa hake
muksessa ilmoitettuun alaan liittyvät velvollisuudet.
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▼M1
Paikalla tehtävien tarkastusten on katettava 32 artiklan 2 a kohdan b
alakohdan mukaisesti valittujen kollektiivien osalta ilmoitettujen sitou
musten tarkistus.
▼B
38 artikla
Pinta-alan mittaus
▼M8
1.
Varsinainen viljelylohkon pinta-alan mittaus osana paikalla tehtä
vää tarkastusta voidaan rajoittaa satunnaisesti valittuun vähintään 50
prosentin otokseen viljelylohkoista, joista on jätetty pinta-alaan liittyvien
tukijärjestelmien tai maaseudun kehittämistoimenpiteiden mukainen tu
kihakemus tai maksupyyntö. Jos otosta tarkastettaessa paljastuu jokin
noudattamatta jättäminen, on mitattava kaikki viljelylohkot tai ekstrapo
loitava otoksesta tehdyt päätelmät.
▼B
2.
Viljelylohkojen pinta-ala on mitattava millä tahansa keinoilla, joi
den on osoitettu takaavan, että mittausten laatu on vähintään yhtä hyvä
kuin sovellettavissa unionin tasolla vahvistetuissa teknisissä standar
deissa vaadittu laatu.
3.
Toimivaltainen viranomainen voi käyttää 40 artiklan mukaisesti
kaukokartoitusta tai maailmanlaajuisen satelliittipaikannusjärjestelmän
tekniikkaa, jos se on mahdollista.
4.
On määriteltävä yksi yhtenäinen sallitun etäisyyspoikkeaman arvo
kaikkia satelliittipaikannuksen ja/tai ortokuvien avulla tehtäviä
pinta-alan mittauksia varten. Tätä tarkoitusta varten käytettävät mittaus
välineet on validoitava vähintään yhden sallittua poikkeamaa koskevan
validointiluokan verran yhtenäisen arvon alapuolelle. Yhtenäinen salli
tun poikkeaman arvo saa kuitenkin olla enintään 1,25 metriä.
Kunkin viljelylohkon osalta suurin sallittu poikkeama voi olla absoluut
tisesti enintään 1,0 hehtaaria.
Kuitenkin silloin, kun on kyse metsäaloista, jäsenvaltiot voivat mää
ritellä asetuksen (EU) N:o 1305/2013 21 artiklan 1 kohdan a alakoh
dassa sekä 30 ja 34 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä varten soveltu
vat sallitut poikkeamat, jotka saavat olla enintään kaksi kertaa niin suu
ret kuin tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa mainittu sallittu
poikkeama.
5.
Viljelylohkon kokonaispinta-ala voidaan ottaa mittauksessa huomi
oon edellyttäen, että se on kokonaisuudessaan tukikelpoinen. Muussa
tapauksessa otetaan huomioon tukikelpoinen nettoala. Tätä tarkoitusta
varten voidaan tarvittaessa soveltaa delegoidun asetuksen (EU)
N:o 640/2014 10 artiklassa tarkoitettua määräsuhteeseen perustuvaa jär
jestelmää.
6.
Eri viljelykasvien osuuksien laskemiseksi asetuksen (EU)
N:o 1307/2013 44 artiklassa tarkoitettua viljelyn monipuolistamista var
ten on mittauksessa otettava huomioon viljelykasvin tosiasiassa kattama
ala delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 40 artiklan 2 kohdan
mukaisesti. Sekaviljelyaloilla otetaan huomioon kokonaispinta-ala, jolla
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▼B
harjoitetaan sekaviljelyä kyseisen asetuksen 40 artiklan 3 kohdan ensim
mäisen ja toisen alakohdan mukaisesti tai jonka peittää seoskasvusto
kyseisen asetuksen 40 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan
mukaisesti.

7.
Jos on mahdollista, että delegoidun ►M6 delegoidun
asetuksen (EU) N:o 640/2014 17 artiklasta ◄ seuraa vierekkäisten vil
jelylohkojen, joilla on yhtenäinen maanpeitetyyppi, keinotekoinen jako
erillisiksi viljelylohkoiksi, vierekkäisistä viljelylohkoista muodostuvan
alan mittaus on suoritettava yhdellä, kyseiset viljelylohkot kattavalla
mittauksella.

8.
Tarvittaessa viljelylohkolle on tehtävä ►M6
erilliset
mittaukset ◄, toinen asetuksen (EU) N:o 1307/2013 III osaston 1 luvun
mukaista perustukijärjestelmää tai yhtenäistä pinta-alatuen järjestelmää
varten ja toinen osittain päällekkäisen toisen viljelylohkon mittaamiseksi
muita pinta-alaan liittyviä tukijärjestelmiä ja/tai maaseudun kehittämis
toimenpiteitä varten.

▼M8
9.
Jos 1–8 kohdan mukaisesti mitattu tukikelpoinen ala eroaa alasta,
joka on vahvistettu tuen laskentaperusteeksi sovellettaessa monitorointit
arkastusta 40 a artiklan mukaisesti, perusteena käytetään tämän artiklan
1–8 kohdan mukaisesti mitattua alaa.

10.
Kun kyseessä ovat pysyvällä nurmella tai pysyvänä laitumena
olevat viljelylohkot, jotka ovat useamman tuensaajan yhteiskäytössä,
varsinaiset mittaukset voidaan korvata tarkastuksilla, jotka perustuvat
asetuksen (EU) N:o 1306/2013 70 artiklassa tarkoitetun viljelylohkojen
tunnistusjärjestelmän päivittämiseksi käytettäviin ortokuviin, jos kyseiset
tarkastukset tehdään kaikille tällaisille lohkoille enintään kolmen vuoden
kuluessa ja toimivaltainen viranomainen voi osoittaa käyttävänsä tehok
kaita operatiivisia menettelyjä, jotka täyttävät tämän asetuksen 7 artik
lassa vahvistetut säännöt, ja toteuttaa takaisinperinnät asianmukaisesti.

▼B
39 artikla
Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen
▼M8
1.
Viljelylohkoihin liittyvien tukikelpoisuusperusteiden, sitoumusten
ja muiden velvoitteiden tarkastus osana paikalla tehtävää tarkastusta
voidaan rajoittaa satunnaisesti valittuun vähintään 50 prosentin otokseen
viljelylohkoista, joista on jätetty pinta-alaan liittyvien tukijärjestelmien
tai maaseudun kehittämistoimenpiteiden mukainen tukihakemus tai mak
supyyntö.

Kuitenkin jos maaseudun kehittämistoimenpiteiden osalta viljelylohkoi
hin liittyvää tukikelpoisuusperustetta, sitoumusta tai muuta velvoitetta ei
voida tarkastaa asianmukaisesti silloin kun tarkastuksia tehdään vain
satunnaisesti valitulle otokselle ensimmäisen alakohdan mukaisesti, on
valittava täydentävä riskiperusteinen otos, jonka avulla tällaiset perus
teet, sitoumukset tai velvoitteet voidaan tarkastaa.
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▼M8
Jos satunnaisesti valitussa tai riskiperusteisessa otoksessa havaitaan jo
kin noudattamatta jättäminen, kaikille viljelylohkoille on tehtävä tuki
kelpoisuusperusteiden, sitoumusten ja muiden velvoitteiden tarkastus tai
otoksesta tehdyt päätelmät on ekstrapoloitava.

Viljelylohkojen tukikelpoisuus on tarkastettava asianmukaisin keinoin,
joihin kuuluvat myös tuensaajan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä
toimittamat todisteet. Tarvittaessa on myös todennettava viljelykasvi.
Tätä varten on tarvittaessa pyydettävä lisätodisteita.

▼B
2.
Pysyvällä nurmella, jota voidaan käyttää laitumena ja joka on osa
vakiintunutta paikallista käytäntöä, jonka mukaan heinäkasvit ja muut
nurmirehukasvit eivät perinteisesti ole vallitsevia laidunalueilla, voidaan
tämän asetuksen 38 artiklan mukaisesti mitattuun tukikelpoiseen alaan
soveltaa tarvittaessa vähennyskerrointa asetuksen (EU) N:o 1307/2013
32 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Jos alue on yhteiskäytössä, toimival
taisten viranomaisten on jaettava sen pinta-ala yksittäisten tuensaajien
kesken suhteessa alaan, joka on heidän käytössään tai johon heillä on
käyttöoikeus.

3.
Tuensaajien ekologiseksi alaksi ilmoittamat maisemapiirteet, jotka
eivät delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 9 ja 10 artiklan mukai
sesti sisälly tukikelpoiseen alaan, on tarkastettava samojen periaatteiden
mukaisesti kuin tukikelpoinen ala.

▼M8
4.
Kun kyseessä ovat pysyvällä nurmella tai pysyvänä laitumena
olevat viljelylohkot, jotka ovat useamman tuensaajan yhteiskäytössä,
tukikelpoisuusperusteiden, sitoumusten ja muiden velvollisuuksien tar
kastus voidaan korvata tarkastuksilla, jotka perustuvat asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 70 artiklassa tarkoitetun viljelylohkojen tunnistusjärjes
telmän päivittämiseksi käytettäviin ortokuviin, jos kyseiset tarkastukset
tehdään kaikille tällaisille lohkoille enintään kolmen vuoden kuluessa ja
toimivaltainen viranomainen voi osoittaa käyttävänsä tehokkaita opera
tiivisia menettelyjä, jotka täyttävät tämän asetuksen 7 artiklassa vahvis
tetut säännöt, ja toteuttaa takaisinperinnät asianmukaisesti.

▼B
40 artikla
Kaukokartoitusta käyttäen tehtävät tarkastukset
Jos jäsenvaltio tekee paikalla tarkastuksia kaukokartoitusta käyttäen,
toimivaltaisen viranomaisen on

a) tehtävä kunkin tukihakemuksen ja/tai maksupyynnön osalta tarkas
tettavia viljelylohkoja koskevien ortokuvien (satelliitti- tai ilmakuvia)
kuvatulkinta maanpeitetyyppien ja tarvittaessa viljelykasvityypin tun
nistamiseksi ja pinta-alan mittaamiseksi;
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▼M6
b) tehtävä fyysinen tarkastus kentällä kaikille viljelylohkoille, joita kos
keva toimivaltaisen viranomaisen pyytämä kuvatulkinta tai muu mer
kityksellinen todiste ei mahdollista pinta-alojen tarkkuuden tarkista
mista toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla;

▼B
c) tehtävä kaikki tarkastukset, jotka ovat tarpeen viljelylohkoja koske
vien tukikelpoisuusperusteiden, sitoumusten ja muiden velvoitteiden
noudattamisen tarkastamiseksi;

d) toteutettava vaihtoehtoiset toimet 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti
tehtävän pinta-alan mittauksen suorittamiseksi sellaisten viljelylohko
jen osalta, joista ei ole kuva-aineistoa.

▼M6
40 a artikla
Monitorointitarkastukset
1.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä monitorointitarkastuksia.
Jos ne päättävät toimia näin, niiden on

a) otettava käyttöön menettely kaikkien sellaisten tukikelpoisuusperus
teiden, sitoumusten ja muiden velvoitteiden säännöllistä ja järjestel
mällistä havainnointia, jäljitystä ja arviointia varten, joita voidaan
seurata Copernicus Sentinel -satelliittien tietojen tai muiden arvoltaan
vähintään vastaavien tietojen avulla sellaisen ajanjakson ajan, joka
mahdollistaa päätelmän tekemisen haetun tuen tukikelpoisuudesta;

b) toteutettava asianmukaiset jatkotoimet tarpeen mukaan ja haetun tuen
tukikelpoisuutta koskevan päätelmän tekemiseksi;

c) tarkastettava viisi prosenttia tuensaajista, joita koskevia tukikelpoi
suusperusteita, sitoumuksia ja muita velvoitteita ei voida seurata sel
laisten Copernicus Sentinel -satelliittien tietojen tai muiden arvoltaan
vähintään vastaavien tietojen avulla, jotka ovat merkityksellisiä pää
telmän tekemiseksi tuen tukikelpoisuudesta. Tuensaajista 1–1,25 pro
senttia on valittava satunnaisesti. Loput tuensaajat valitaan riskiana
lyysin perusteella;

▼M8
d) annettava tuensaajille tiedoksi päätös tehdä monitorointitarkastuksia
ja otettava käyttöön asianmukaiset välineet, joilla tuensaajille anne
taan tieto ainakin tämän alakohdan a alakohdan mukaisesti käyttöön
otetun menettelyn alustavista tuloksista lohkotasolla, ennakkovaroi
tuksista sekä b ja c alakohdan soveltamiseksi pyydettävistä todis
teista. Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että tuensaajat
saavat tiedot hyvissä ajoin, jotta heitä avustettaisiin tukikelpoisuus
perusteiden, sitoumusten ja muiden velvoitteiden täyttämisessä ja he
saisivat mahdollisuuden korjata tilanne ennen kuin päätelmät esite
tään 41 artiklassa tarkoitetussa tarkastuskertomuksessa.
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▼M8
Ensimmäisen alakohdan b ja c alakohdan soveltamiseksi fyysiset tarkas
tukset kentällä on tehtävä, jos merkitykselliset todisteet, mukaan lukien
tuensaajan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toimittamat todisteet,
eivät mahdollista päätelmän tekemistä haetun tuen tukikelpoisuudesta.
Fyysiset tarkastukset kentällä voidaan rajata sellaisten tukikelpoisuuspe
rusteiden, sitoumusten ja muiden velvoitteiden tarkastuksiin, jotka ovat
merkityksellisiä päätelmän tekemiseksi haetun tuen tukikelpoisuudesta.
Kyseisiin fyysisiin tarkastuksiin sisältyy pinta-alan mittaus vain, jos se
on tarpeen päätelmän tekemiseksi kyseisten tukikelpoisuusperusteiden,
sitoumusten ja muiden velvoitteiden noudattamisesta.

Ensimmäisen alakohdan c alakohdan soveltamiseksi sellaisten tukikel
poisuusperusteiden, sitoumusten ja muiden velvoitteiden tarkastukset,
joita ei voida seurata Copernicus Sentinel -satelliittien tietojen tai mui
den arvoltaan vähintään vastaavien tietojen avulla, voidaan rajata 50
prosentin otokseen tuensaajan ilmoittamista viljelylohkoista. Toimival
tainen viranomainen voi valita otoksen joko satunnaisotantana tai muin
perustein. Jos viljelylohkot on valittu satunnaisotantana ja tarkastuksessa
paljastuu jokin noudattamatta jättäminen, toimivaltaisen viranomaisen
on ekstrapoloitava otoksesta tehdyt päätelmät tai tarkastettava kaikki
viljelylohkot. Jos otos on valittu muin perustein ja tarkastuksessa pal
jastuu jokin noudattamatta jättäminen, toimivaltaisen viranomaisen tar
kastettava kaikki viljelylohkot.

▼M6
2.
Kun toimivaltainen viranomainen tekee monitorointitarkastukset 1
kohdan mukaisesti, voi osoittaa käyttävänsä tehokkaita operatiivisia me
nettelyjä, jotka täyttävät tämän asetuksen 7, 17 ja 29 artiklassa vahvis
tetut vaatimukset, ja on näyttänyt toteen viljelylohkojen tunnistusjärjes
telmän laadun delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 6 artiklan mu
kaisella arvioinnilla

a) 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35 ja 36 artiklaa, 37 artiklan 2, 3, ja 4 kohtaa
sekä tämän asetuksen 38 ja 40 artiklaa ei sovelleta;

b) delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 9 artiklan mukaisesti teh
tävä hamppuviljelmien tetrahydrokannabinolipitoisuuden tarkistus on
kohdistettava 30 prosenttiin alasta tai 20 prosenttiin, jos jäsenvalti
ossa on käytössä ennakkohyväksyntäjärjestelmä.

3.
Toimivaltainen viranomainen voi päättää soveltaa monitorointit
arkastuksia yksittäisen pinta-alaperusteisen tukijärjestelmän tai tukitoi
menpiteen tai toimintatyypin tasolla taikka määritettyyn tuensaajien ryh
mään, jolle tehdään 31 artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa tarkoitetut
paikalla tehtävät tarkastukset viherryttämistuen osalta.

Kahden ensimmäisen soveltamisvuoden aikana toimivaltainen viran
omainen voi päättää soveltaa monitorointitarkastuksia tukijärjestelmän
tai tukitoimenpiteen tuensaajiin objektiivisin ja syrjimättömin perustein
valituilla alueilla. Tällöin alueiden, joilla sovelletaan monitorointitarkas
tuksia toisena soveltamisvuonna, on oltava suurempia kuin ensimmäisen
soveltamisvuoden aikana.
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▼M6
Jos toimivaltainen viranomainen päättää tehdä tarkastuksia ensimmäisen
tai toisen alakohdan mukaisesti, 1 ja 2 kohdan säännöksiä sovelletaan
ainoastaan tuensaajiin, joille tehdään monitorointitarkastukset.

▼M8
4.
Jos 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa menettelyssä tehdään
havainto, joka liittyy suorien tukien järjestelmään, maaseudun kehittä
mistoimenpiteeseen tai vaatimukseen ja/tai standardiin, jota ei tarkasteta
monitoroimalla, toimivaltainen viranomainen voi päättää ottaa kyseiset
havainnot huomioon ainoastaan niiden tuensaajien osalta, jotka on va
littu 30, 31, 32 ja 68 mukaisesti suorien tukien järjestelmän, maaseudun
kehittämistoimenpiteen tai vaatimuksen ja/tai standardin, jota ei tarkas
teta monitoroimalla, paikalla tehtävään tarkastukseen. Tätä poikkeusta
sovelletaan enintään kolmen vuoden ajan sen kalenterivuoden 1 päivästä
tammikuuta, jona toimivaltainen viranomainen alkoi tehdä
monitorointitarkastuksia.

▼M6
40 b artikla
Ilmoitukset
▼M8
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään sitä kalenterivu
otta, jona ne aloittavat monitorointitarkastusten tekemisen, edeltävän
kalenterivuoden 1 päivänä joulukuuta päätöksestään valita monitorointit
arkastusten käyttö ja mainittava asianomaiset tukijärjestelmät tai toimen
piteet taikka toimityypit sekä tarvittaessa ne järjestelmien tai toimenpi
teiden alueet, joilla tehdään monitorointitarkastukset, ja alueiden valin
taperusteet. Komissio antaa viimeistään jokaisen kalenterivuoden 1 päi
vänä marraskuuta käyttöön ilmoitusmallin, jossa esitetään kaikki ilmoi
tukseen sisällytettävät tiedot.

__________

▼B
41 artikla
Tarkastuskertomus
1.
Jokaisesta tämän jakson mukaisesta paikalla tehtävästä tarkastuk
sesta on laadittava tarkastuskertomus, jonka perusteella voidaan tarkas
tella tehtyjä tarkastuksia yksityiskohtaisesti ja tehdä tukikelpoisuusperus
teiden, sitoumusten ja muiden velvoitteiden noudattamista koskevat pää
telmät. Kertomuksessa on oltava erityisesti seuraavat tiedot:

a) tarkastuksen kohteena olleet tukijärjestelmät tai tukitoimenpiteet sekä
tukihakemukset tai maksupyynnöt;

b) paikalla olleet henkilöt;

c) tarkastetut viljelylohkot ja mitatut viljelylohkot, tapauksen mukaan
myös mittaustulokset mitattua viljelylohkoa kohden ja käytetyt mit
tausmenetelmät;
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d) tapauksen mukaan sellaista muuta kuin maatalousmaata koskevat
mittaustulokset, jolle haetaan tukea maaseudun kehittämistoimenpi
teiden puitteissa, ja käytetyt mittausmenetelmät;

e) tieto siitä, ilmoitettiinko tarkastuksesta tuensaajalle ennakolta ja mah
dollisen ennakkoilmoituksen varoitusaika;

f) yksittäisten suoran tuen järjestelmien tai maaseudun kehittämistuen
järjestelmien osalta toteutettavat erityiset valvontatoimenpiteet;

g) mahdollisesti toteutetut lisävalvontatoimenpiteet;

h) todetut noudattamatta jättämiset, jotka saattaisivat edellyttää ristiinil
moituksia ottaen huomioon muut tukijärjestelmät, tukitoimenpiteet
ja/tai täydentävät ehdot;

i) todetut noudattamatta jättämiset, jotka saattavat edellyttää jatkotoimia
seuraavina vuosina.

▼M6
Jos tehdään monitorointitarkastukset 40 a artiklan mukaisesti, ensimmäi
sen alakohdan b–e alakohdan säännöksiä ei sovelleta. Tarkastuskerto
muksessa on oltava monitorointitarkastusten tulokset lohkotasolla.

▼B
2.
Tuensaajalle on annettava mahdollisuus allekirjoittaa kertomus tar
kastuksen aikana, jotta hän voisi todistaa olleensa paikalla tarkastuk
sessa ja lisätä huomautuksia. Jos jäsenvaltiot käyttävät tarkastuksen ai
kana sähköisesti laadittavaa tarkastuskertomusta, toimivaltaisen viran
omaisen on tarjottava tuensaajalle mahdollisuus lisätä sähköinen allekir
joitus tai tarkastuskertomus on lähetettävä viipymättä tuensaajalle, jotta
hän voi allekirjoittaa kertomuksen ja lisätä siihen mahdolliset huomau
tukset. Jos noudattamatta jättämisiä todetaan, tuensaajan on saatava jäl
jennös tarkastuskertomuksesta.

▼M1
Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, silloin kun
jäsenvaltio on ottanut käyttöön kollektiiviset hakemukset, se voi päättää
olla antamatta kollektiiville mahdollisuutta allekirjoittaa tarkastuskerto
mus, jos tarkastuksessa ei paljastu noudattamatta jättämistä. Jos tällais
ten tarkastusten perusteella paljastuu noudattamatta jättämisiä, mahdolli
suus kertomuksen allekirjoittamiseen on annettava ennen kuin toimival
tainen viranomainen tekee havaintojen perusteella vähennyksiä, epää
misiä, peruutuksia tai seuraamuksia koskevat päätelmänsä.

▼M8
Jos paikalla tehtävä tarkastus tehdään kaukokartoituksena 40 artiklan
mukaisesti tai monitorointina 40 a artiklan mukaisesti, jäsenvaltiot voi
vat päättää olla antamatta tuensaajalle mahdollisuutta allekirjoittaa tar
kastuskertomus, jos kaukokartoituksena tehdyssä tai monitorointitarkas
tuksessa ei paljastu noudattamatta jättämistä. Jos tällaisten tarkastusten
tai monitoroinnin perusteella paljastuu jokin noudattamatta jättäminen,
mahdollisuus kertomuksen allekirjoittamiseen on annettava ennen kuin
toimivaltainen viranomainen tekee havaintojen perusteella vähennyksiä,
epäämisiä, peruutuksia tai seuraamuksia koskevat päätelmänsä. Kun
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▼M8
sovelletaan monitorointitarkastuksia, tämän velvoitteen katsotaan täytty
vän, jos tuensaajille annetaan tieto noudattamatta jättämisestä sellaisin
välinein, jotka on otettu käyttöön tuensaajien kanssa käytävää viestintää
varten 40 a artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti, ja jos tuensaajille
annetaan mahdollisuus kiistää noudattamatta jättämiset ennen kuin toi
mivaltainen viranomainen tekee havaintojen perusteella vähennyksiä,
epäämisiä, peruutuksia tai hallinnollisia seuraamuksia koskevat päätel
mänsä.
▼B
3 jakso
Eläintukihakemuksia
ja
eläimiin
liittyvien
tukitoimenpiteiden
maksupyyntöjä
koskevat
paikalla tehtävät tarkastukset
42 artikla
Paikalla tehtävät tarkastukset
1.
Paikalla tehtävissä tarkastuksissa on tarkastettava kaikkien tukikel
poisuusperusteiden, sitoumusten ja muiden velvoitteiden noudattaminen,
ja niiden on katettava kaikki eläimet, joista on jätetty tarkastettavien
eläintukijärjestelmien tai eläimiin liittyvien tukitoimenpiteiden mukainen
tukihakemus tai maksupyyntö.
Jos jäsenvaltio on määritellyt 21 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukai
sen ajanjakson, vähintään 50 prosenttia 32 tai 33 artiklassa säädetystä
paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärästä on jaettava kyseisen
eläintukijärjestelmän tai eläimiin liittyvän tukiohjelman osalta koko
ajanjaksolle. ►M1 Jos pitoaika alkaa ennen kuin tukihakemus tai mak
supyyntö jätetään tai jos pitoaikaa ei voida vahvistaa etukäteen, jäsen
valtio voi päättää, että 32 tai 33 artiklassa säädetyt paikalla tehtävät
tarkastukset hajautetaan sille ajanjaksolle, jonka aikana eläimestä voi
daan maksaa tukea. ◄
Jos jäsenvaltio käyttää 21 artiklan 3 kohdassa säädettyä mahdollisuutta,
myös delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 2 artiklan 1 kohdan
toisen alakohdan 17 alakohdassa määritellyt mahdollisesti tukikelpoiset
eläimet on tarkastettava.
Paikalla tehtävissä tarkastuksissa on tarkastettava erityisesti, vastaako
tilalla olevien eläinten, joista on jätetty tukihakemuksia ja/tai
maksupyyntöjä, ja tapauksen mukaan mahdollisesti tukikelpoisten
nautaeläinten lukumäärä rekistereihin merkittyjen ja eläimiä koskevaan
sähköiseen tietokantaan ilmoitettujen eläinten lukumäärää.
2.

Paikalla tehtävissä tarkastuksissa on myös tarkastettava, että

a) eläimistä, joiden osalta on jätetty tukihakemuksia tai maksupyyntöjä
paikalla tehtävää tarkastusta edeltäneiden kuuden kuukauden aikana,
rekisteriin ja eläimiä koskevaan sähköiseen tietokantaan merkityt
tiedot ovat paikkansapitäviä ja yhtenäisiä tarkastamalla otos todistus
asiakirjoista, kuten osto- ja myyntikuiteista, teurastustodistuksista,
eläinlääkärintodistuksista ja tapauksen mukaan eläinpasseista tai siir
toasiakirjoista; jos kuitenkin poikkeavuuksia havaitaan, paikalla teh
tävä tarkastus on ulotettava koskemaan tarkastusta edeltänyttä 12
kuukauden jaksoa;
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b) nautaeläimet tai lampaat/vuohet on tunnistettu korvamerkillä tai
muulla tunnistustavalla, että niiden mukana on tapauksen mukaan
eläinpassi tai siirtoasiakirja ja että ne on merkitty rekisteriin ja ilmoi
tettu asianmukaisesti eläimiä koskevaan sähköiseen tietokantaan.
Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut tarkastukset voidaan
tehdä satunnaisotannan perusteella. Jos otosta koskevassa tarkastuksessa
paljastuu noudattamatta jättäminen, on tarkastettava kaikki eläimet tai
ekstrapoloitava päätelmät otoksen perusteella.

43 artikla
Tarkastuskertomus eläintukijärjestelmien ja eläimiin liittyvien
tukitoimenpiteiden yhteydessä
1.
Jokaisesta tämän jakson mukaisesta paikalla tehtävästä tarkastuk
sesta on laadittava tarkastuskertomus, jonka perusteella voidaan tarkas
tella tehtyjä tarkastuksia yksityiskohtaisesti. Kertomuksessa on oltava
erityisesti seuraavat tiedot:
a) tarkastuksen kohteena olleet eläintukijärjestelmät ja/tai eläimiin liit
tyvät tukitoimenpiteet ja eläintukihakemukset ja/tai maksupyynnöt;
b) paikalla olleet henkilöt;
c) havaittujen eläinten lukumäärä, laji ja tapauksen mukaan korvamerk
kien numero, rekisteriin ja eläimiä koskevaan sähköiseen tietokan
taan tallennetut tiedot ja tarkastetut hakemusta tukevat asiakirjat sekä
tarkastustulokset ja tapauksen mukaan yksittäisiä eläimiä ja/tai niiden
tunnistuskoodeja koskevat erityiset havainnot;
d) tieto siitä, ilmoitettiinko käynnistä tuensaajalle ennakolta ja mahdol
lisen ennakkoilmoituksen varoitusaika. Jos 25 artiklassa tarkoitettu
48 tunnin aikaraja ylittyy, ylittymisen syy on ilmoitettava
tarkastuskertomuksessa;
e) eläintukijärjestelmien ja/tai eläimiin liittyvien tukitoimenpiteiden
osalta toteutettavat erityiset valvontatoimenpiteet;
f) mahdollisesti toteutettavat lisävalvontatoimenpiteet.
2.
Tuensaajalle on annettava mahdollisuus allekirjoittaa kertomus tar
kastuksen aikana, jotta hän voi todistaa olleensa paikalla tarkastuksessa
ja lisätä huomautuksia. Jos jäsenvaltio käyttää tarkastuksen aikana säh
köisesti laadittavaa tarkastuskertomusta, toimivaltaisen viranomaisen on
tarjottava tuensaajalle mahdollisuus lisätä sähköinen allekirjoitus tai
tarkastuskertomus on lähetettävä viipymättä tuensaajalle, jotta hän voi
allekirjoittaa kertomuksen ja lisätä siihen mahdolliset huomautukset. Jos
noudattamatta jättämisiä todetaan, tuensaajan on saatava jäljennös
tarkastuskertomuksesta.
3.
Jos jäsenvaltio tekee tämän asetuksen mukaisia paikalla tehtäviä
tarkastuksia yhdessä asetuksen (EY) N:o 1082/2003 mukaisten tarkas
tusten kanssa, tarkastuskertomusta on täydennettävä saman asetuksen
2 artiklan 5 kohdan mukaisilla kertomuksilla.
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4.
Jos tämän asetuksen mukaisesti toteutettavissa paikalla tehtävissä
tarkastuksissa paljastuu noudattamattajättämistapauksia asetuksen (EY)
N:o 1760/2000 I osaston tai asetuksen (EY) N:o 21/2004 osalta, tässä
artiklassa säädetystä tarkastuskertomuksesta on lähetettävä viipymättä
jäljennökset kyseisten asetusten täytäntöönpanosta vastaaville
viranomaisille.

IV LUKU

Erityiset säännöt
44 artikla
Alueellisiin

tai kollektiivisiin ekologisiin aloihin
tarkastusten tuloksia koskevat säännöt

liittyvien

Jos on kyse asetuksen (EU) N:o 1307/2013 46 artiklan 5 tai 6 mukai
sesta alueellisesta tai kollektiivisesta täytäntöönpanosta, määritetty yh
teisen yhtenäisen ekologisen alan pinta-ala jaetaan kullekin osallistujalle
suhteessa hänen osuuteensa yhteisestä ekologisesta alasta sen perus
teella, mitä hän on tämän asetuksen 18 artiklan mukaisesti ilmoittanut.

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 26 artiklan soveltamiseksi
kuhunkin alueellisen tai kollektiivisen täytäntöönpanon osallistujaan on
määritetyn ekologisen alan oltava tämän artiklan ensimmäisessä koh
dassa tarkoitetun yhteistä ekologista alaa koskevan osuuden ja yksilöl
lisen velvoitteen osalta määritettyjen ekologisten alojen summa.

▼M3

__________

▼B
IV OSASTO
MUUT

KUIN
PINTA-ALAAN
TAI
ELÄIMIIN
LIITTYVÄT
MAASEUDUN KEHITTÄMISTOIMENPITEET
I LUKU

▼M9

Johdantosäännös
46 artikla
Soveltamisala
Tätä osastoa sovelletaan menoihin, jotka perustuvat asetuksen (EU)
N:o 1305/2013 14–20 artiklassa, 21 artiklan 1 kohdassa a ja b alakoh
dan mukaista vuosipalkkiota lukuun ottamatta, 27 artiklassa, 28 artiklan
9 kohdassa, 35 ja 36 artiklassa, 39 b artiklassa sekä 51 artiklan 2
kohdassa, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 artiklan 1 kohdassa sekä
asetuksen (EY) N:o 1698/2005 20 artiklassa, 36 artiklan a alakohdan vi
alakohdassa, b alakohdan ii, vi ja vii alakohdassa, 36 artiklan b ala
kohdan i ja iii alakohdassa perustamiskustannusten osalta sekä 52 ja
63 artiklassa säädettyihin toimenpiteisiin.
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▼B
II LUKU

Tarkastukset
1 jakso
Yleiset säännökset
47 artikla
Maaseudun kehittämistukea koskevat hakemukset, maksupyynnöt
ja muut ilmoitukset
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä asianmukaisista menettelyistä tukea
koskevien hakemusten, maksupyyntöjen ja muiden ilmoitusten jättä
mistä varten muiden kuin pinta-alaan tai eläimiin liittyvien maaseudun
kehittämistoimenpiteiden yhteydessä.
2.
Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 15 artiklan 1 kohdan b alakohdan,
16 artiklan 1 kohdan, 19 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 27 artiklan
mukaisten toimenpiteiden osalta tuensaajan on toimitettava maksu
pyyntö vuosittain.

2 jakso
Tarkastuksia koskevat säännökset
48 artikla
Hallinnolliset tarkastukset
1.
Hallinnolliset tarkastukset on tehtävä kaikkien niiden tukea koske
vien hakemusten, maksupyyntöjen tai muiden ilmoitusten osalta, joita
tuensaajan tai kolmannen osapuolen edellytetään jättävän, ja niiden on
katettava kaikki seikat, jotka on mahdollista ja tarkoituksenmukaista
tarkastaa hallinnollisilla tarkastuksilla. Menettelyt edellyttävät tietojen
kirjaamista toteutetuista tarkastustoimista, tarkastustuloksista ja poikkea
vuuksien vuoksi toteutetuista toimenpiteistä.
2.
Tukea koskeviin hakemuksiin liittyvillä hallinnollisilla tarkastuk
silla on varmistettava, että toimet ovat sovellettavien, unionin lainsää
dännössä, kansallisessa lainsäädännössä tai maaseudun kehittämisohjel
missa vahvistettujen velvoitteiden mukaisia, myös niiden, jotka koskevat
julkisia hankintoja, valtiontukea ja muita sitovia standardeja ja vaa
timuksia. Tarkastuksissa on tarkastettava erityisesti
a) tuensaajan tukikelpoisuus;
b) toimesta, jolle tukea haetaan, tukikelpoisuusperusteet, sitoumukset ja
muut velvoitteet;
▼M4
c) valintaperusteiden täyttyminen, jos kyseisiä perusteita sovelletaan;
▼B
d) toimen kustannusten tukikelpoisuus, myös se, vastaavatko ne kustan
nusluokkaa tai laskentamenetelmää, jota on käytettävä, jos toimeen
tai sen osaan sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 67 artiklan
1 kohdan b, c tai d alakohtaa;
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▼M4
e) asetuksen (EU) N:o 1303/2013 67 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitetuista kustannuksista, pois luettuina luontoissuoritukset ja
poistot, esitettyjen kustannusten kohtuullisuus. Kustannukset on ar
vioitava käyttäen soveltuvaa arviointijärjestelmää, kuten viitekustan
nuksia, erilaisten tarjousten vertailua tai arviointikomiteaa. Sellaisten
toimien osalta, joiden tukiprosentti on enintään 30 prosenttia, tai
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 35 artiklan mukaisesti tuettavien toi
mien osalta kustannusten kohtuullisuus voidaan tarkastaa maksu
pyyntöjen hallinnollisten tarkastusten yhteydessä. Sellaisten toimien
osalta, joiden tukikelpoiset kustannukset ovat enintään 5 000 euroa,
kustannusten kohtuullisuus voidaan todeta hallintoviranomaisen en
nakkoon hyväksymän talousarvioluonnoksen perusteella.

▼B
3.
Maksupyyntöjä koskevissa hallinnollisissa tarkastuksissa on tar
kastettava erityisesti, jos se on kyseisen pyynnön yhteydessä tarkoituk
senmukaista,

▼M4
a) loppuun saatettu tukitoimi verrattuna toimeen, jota varten tukea kos
keva hakemus jätettiin ja tukea myönnettiin;

b) aiheutuneet kustannukset ja suoritetut maksut, lukuun ottamatta ta
pauksia, joissa sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 67 artiklan
1 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitettua muotoa tai keinoa.

▼B
4.
Hallinnollisiin tarkastuksiin on sisällyttävä menettelyjä, joiden
avulla voidaan välttää sääntöjenvastainen päällekkäinen rahoitus muiden
unionin järjestelmien tai kansallisten järjestelmien sekä edellisen ohjel
makauden kanssa. Jos on myös muista lähteistä tulevaa rahoitusta, ky
seisillä tarkastuksilla on voitava varmistaa, ettei vastaanotetun tuen ko
konaismäärä ylitä sallittuja enimmäismääriä tai -tukitasoja.

5.
Investointitoimia koskeviin hallinnollisiin tarkastuksiin on sisällyt
tävä investoinnin toteutumisen tarkastamiseksi vähintään yksi tuettuun
toimeen tai investointikohteeseen kohdistuva tarkastuskäynti.

Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin päättää olla tekemättä tällai
sia tarkastuskäyntejä asianmukaisesti perustelluista syistä, joita ovat
muun muassa seuraavat:

a) toimi sisältyy 49 artiklan mukaisen paikalla tehtävän tarkastuksen
otokseen;

b) toimivaltainen viranomainen katsoo, että kyseinen tukitoimi on pieni
investointi;

c) toimivaltainen viranomainen arvioi pieneksi riskin siitä, etteivät tuen
saamisen edellytykset täyty tai ettei investointi ole toteutunut.

Toisessa alakohdassa tarkoitettu päätös ja sen perustelut on kirjattava
ylös.
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▼M7
6.
Kun on kyse asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 1 kohdan
b ja c alakohdassa tarkoitetuista rahoitusvälineistä, tämän artiklan 1–5
kohtaa ei sovelleta rahoitusvälineeseen maksettavaan rahoitusosuuteen
eikä lopulliselle tuensaajalle maksettavaan tukeen. Asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 58 ja 59 artiklaa sekä komission delegoidun asetuk
sen (EU) N:o 480/2014 (1) 9 artiklaa sovelletaan kuitenkin.

▼B
49 artikla
Paikalla tehtävät tarkastukset
1.
Jäsenvaltioiden on järjestettävä hyväksyttyjä tukitoimia koskevat
paikalla tehtävät tarkastukset tarkoituksenmukaista otantaa käyttäen.
Nämä tarkastukset on tehtävä mahdollisuuksien mukaan ennen toimen
loppumaksun suorittamista.

2.
Paikalla tehtäviä tarkastuksia saavat tehdä vain tarkastajat, jotka
eivät ole osallistuneet saman toimen hallinnollisiin tarkastuksiin.

50 artikla
Paikalla tehtävien tarkastusten määrä ja otoksen valinta
1.
►M4 Paikalla tehtävissä tarkastuksissa tarkastettavien menojen
on edustettava vähintään viittä prosenttia 46 artiklassa tarkoitetuista,
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseutura
hasto) osarahoitetuista menoista, jotka on ilmoitettu maksajavirastolle
kunakin kalenterivuonna ja jotka eivät liity sellaisiin toimiin, joiden
osalta on haettu ainoastaan ennakkomaksua. ◄

▼M2
Jos paikalla tehtävän tarkastuksen kohteena olevaan tukitoimeen on
saatu ennakko- tai välimaksuja, kyseiset maksut on otettava huomioon
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa paikalla tehtävissä tarkastuk
sissa tarkastettavissa menoissa.

▼M4
Rahoitusvälineiden osalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa pai
kalla tehtävissä tarkastuksissa tarkastettavissa menoissa otetaan huomi
oon ainoastaan lopullisille tuensaajille suoritetut paikalla tehtävän tar
kastuksen kohteena olevat maksut.

▼B
2.
►M4 Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vähimmäismäärän toteutumi
sen osalta otetaan huomioon ainoastaan ennen valvontatietojen ja -tilas
tojen toimittamiselle 9 artiklan mukaisesti asetettua päivää tehdyt
tarkastukset. ◄
(1) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 480/2014, annettu 3 päivänä maalis
kuuta 2014, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroo
pan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroo
pan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Eu
roopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täyden
tämisestä (EUVL L 138, 13.5.2014, s. 5).
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▼B
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vähimmäismäärän toteutumista arvioita
essa ei oteta huomioon maksupyyntöjä, jotka hallinnollisten tarkastusten
perusteella eivät ole tukikelpoisia.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vähimmäismäärän toteutumisen
osalta voidaan ottaa huomioon ainoastaan kaikki 49 ja 51 artiklan mu
kaiset vaatimukset täyttävät tarkastukset.
4.
Kun valitaan otosta 1 kohdan mukaisesti tarkastettavista hyväksy
tyistä tukitoimista, on otettava huomioon erityisesti
a) tarve tarkastaa riittävän erityyppisiä ja -kokoisia toimia;
b) kansallisten tarkastusten tai unionin tekemien tarkastusten yhteydessä
määritellyt riskitekijät;
c) toimintatyypin vaikutus virheriskiin kyseisen maaseudun kehittämis
ohjelman toteuttamisessa;
d) tarve säilyttää tasapaino toimenpiteiden ja toimintatyyppien välillä;
e) tarve valita satunnaisesti 30–40 prosenttia menoista.
5.
Jos paikalla tehtävissä tarkastuksissa paljastuu jonkin tukitoimen
piteen tai toimintatyypin osalta merkitsevää noudattamatta jättämistä,
toimivaltaisen viranomaisen on lisättävä kyseistä toimenpidettä tai toi
mintatyyppiä koskevien tarkastusten määrää seuraavana kalenterivuonna
sopivalle tasolle.
6.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi päättää
vähentää 1 kohdassa tarkoitettujen kunakin kalenterivuonna paikalla
tehtävien tarkastusten vähimmäismäärää kolmeen prosenttiin maaseutu
rahaston osarahoituksen määrästä.
Jäsenvaltio voi soveltaa ensimmäistä alakohtaa ainoastaan, jos komis
sion asetuksen (EU) N:o 1306/2013 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan
mukaisesti vahvistamat paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärän
vähentämistä koskevat yleiset edellytykset täyttyvät.
Jos jokin toisessa alakohdassa tarkoitetuista edellytyksistä ei enää täyty,
jäsenvaltion on välittömästi kumottava paikalla tehtävien tarkastusten
vähimmäismäärän vähentämistä koskeva päätöksensä. Sen on sovellet
tava 1 kohdassa tarkoitettua paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäis
määrää seuraavasta kalenterivuodesta alkaen.

51 artikla
Paikalla tehtävien tarkastusten sisältö
▼M4
1.
Paikalla tehtävissä tarkastuksissa on tarkastettava, onko toimi to
teutettu sovellettavien sääntöjen mukaisesti, ja sen on katettava kaikki
tuen myöntämisedellytyksiä koskevat tukikelpoisuusperusteet, sitoumuk
set ja muut velvoitteet, jotka tarkastuskäynnin ajankohtana on mahdol
lista tarkastaa ja joille ei ole tehty hallinnollista tarkastusta. Niillä on
varmistettava, että toimi täyttää maaseuturahastosta maksettavan tuen
saamisen edellytykset.
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2.
Paikalla tehtävissä tarkastuksissa on tarkastettava perustana oleviin
asiakirjoihin verraten, pitävätkö tuensaajan ilmoittamat tiedot paikkansa.
Tässä yhteydessä varmistetaan, että tuensaajan jättämät maksupyynnöt
on perusteltu kirjanpitoasiakirjoilla tai muilla tositteilla, ja tarvittaessa
tarkastetaan maksupyynnössä ilmoitettujen tietojen oikeellisuus kolman
sien osapuolten hallussa olevien tietojen tai kaupallisten asiakirjojen
perusteella.
3.
Paikalla tehtävissä tarkastuksissa on varmistettava, että toimen
käyttö tai aiottu käyttö vastaa käyttöä, joka kuvattiin tukea koskevassa
hakemuksessa ja jota varten tuki myönnettiin.
4.
Toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisesti rekisteröimiä ja se
littämiä poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta paikalla tehtäviin
tarkastuksiin on sisällyttävä toimen toteutuspaikalle tehtävä tai, jos toimi
on aineeton, sen vetäjään kohdistuva tarkastuskäynti.
▼M7
5.
Kun on kyse asetuksen (EU) N:o 1303/2013 38 artiklan 1 kohdan
b ja c alakohdassa tarkoitetuista rahoitusvälineistä, tämän artiklan 1–4
kohtaa ei sovelleta rahoitusvälineeseen maksettavaan rahoitusosuuteen
eikä lopulliselle tuensaajalle maksettavaan tukeen. Asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 58 ja 59 artiklaa sekä delegoidun asetuksen (EU)
N:o 480/2014 9 artiklaa sovelletaan kuitenkin.
▼B
52 artikla
Jälkitarkastukset
1.
Investointitoimille on tehtävä jälkitarkastukset asetuksen (EU)
N:o 1303/2013 71 artiklan mukaisten tai maaseudun kehittämisohjel
massa eriteltyjen sitoumusten noudattamisen tarkastamiseksi.
2.
Jälkitarkastuksissa on tarkastettava kunakin kalenterivuonna vähin
tään 1 prosentti sellaisten investointitoimien maaseuturahastomenoista,
joista on edelleen voimassa 1 kohdassa tarkoitettu sitoumus ja joiden
osalta maaseuturahastosta on suoritettu loppumaksu. Huomioon otetaan
ainoastaan kyseisen kalenterivuoden loppuun mennessä tehdyt
tarkastukset.
3.
Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti tarkastettavien toimien otoksen
on perustuttava eri toimia, toimintatyyppejä tai toimenpiteitä koskevien
riskien ja taloudellisten vaikutusten analyysiin. Otoksesta 20–25 pro
senttia on valittava satunnaisesti.

53 artikla
Tarkastuskertomus
1.
Jokaisesta tämän jakson mukaisesta paikalla tehtävästä tarkastuk
sesta on laadittava tarkastuskertomus, jonka perusteella voidaan tarkas
tella tehtyjä tarkastuksia yksityiskohtaisesti. Kertomuksessa on oltava
erityisesti seuraavat tiedot:
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a) tarkastetut toimenpiteet sekä tukihakemukset tai maksupyynnöt;
b) paikalla olleet henkilöt;
c) tieto siitä, ilmoitettiinko käynnistä tuensaajalle ennakolta ja mahdol
lisen ennakkoilmoituksen varoitusaika;
d) ►C1 tarkastusten tulokset ja mahdolliset erityiset havainnot; ◄
e) ►C1 mahdolliset lisävalvontatoimenpiteet. ◄
2.
Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan tämän jakson mukaisiin jälkit
arkastuksiin soveltuvin osin.
3.
Tuensaajalle on annettava mahdollisuus allekirjoittaa kertomus tar
kastuksen aikana, jotta hän voisi todistaa olleensa paikalla tarkastuk
sessa ja lisätä huomautuksia. Jos jäsenvaltiot käyttävät tarkastuksen ai
kana sähköisesti laadittavaa tarkastuskertomusta, toimivaltaisen viran
omaisen on tarjottava tuensaajalle mahdollisuus lisätä sähköinen allekir
joitus tai tarkastuskertomus on lähetettävä viipymättä tuensaajalle, jotta
hän voi allekirjoittaa kertomuksen ja lisätä siihen mahdolliset huomau
tukset. Jos noudattamatta jättämisiä todetaan, tuensaajan on saatava jäl
jennös tarkastuskertomuksesta.

3 jakso
Erityistoimenpiteiden
tarkastuksia
säännökset
▼M4

koskevat

__________

▼B
60 artikla
Leader
1.
Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tarkoituksenmukainen järjes
telmä paikallisten toimintaryhmien valvomiseksi.
2.
Jäsenvaltio voi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 artiklan 1 koh
dan b ja c alakohtaan perustuvien menojen osalta siirtää tämän asetuk
sen 48 artiklassa säädetyt hallinnolliset tarkastukset virallisella valtuu
tuksella paikallisten toimintaryhmien tehtäväksi. Jäsenvaltiolle jää kui
tenkin vastuu varmistaa, että paikallisilla toimintaryhmillä on hallinnol
liset valmiudet ja tarkastuskapasiteettia kyseisen työn suorittamiseen.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa toimivallan siirtoa koskevassa
tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä säännöllisesti kysei
siin paikallisiin toimintaryhmiin kohdistuvia tarkastuksia, joihin sisälty
vät myös kirjanpidon tarkastukset ja toistuvat otokseen perustuvat hal
linnolliset tarkastukset.
Toimivaltaisen viranomaisen on myös tehtävä tämän asetuksen 49 artik
lassa tarkoitettuja paikalla tehtäviä tarkastuksia. Leaderiin liittyviä me
noja koskevaan tarkastusotokseen on sovellettava vähintään tämän ase
tuksen 50 artiklassa tarkoitettua prosenttimäärää.
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3.
Jos paikallinen toimintaryhmä itse on maaseudun kehittämistuen
saaja, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 35 artiklan 1 kohdan a, d ja e
alakohtaan sekä saman asetuksen 35 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaan
perustuvia menoja koskevien hallinnollisten tarkastusten tekijöiden on
oltava kyseisestä paikallisesta toimintaryhmästä riippumattomia henki
löitä.
▼M4
4.
Poiketen siitä, mitä 48 artiklan 2 kohdan e alakohdassa säädetään,
sellaisten paikallisen toimintaryhmän täytäntöön panemien toimien
osalta, jotka kattavat ryhmän yhteisen aihealueen piiriin kuuluvia hank
keita, kustannusten kohtuullisuus voidaan tarkastaa kyseistä hankeryh
mää koskevien maksupyyntöjen hallinnollisten tarkastusten yhteydessä.
▼B
61 artikla
Korkotuki ja vakuuspalkkiohyvitys
1.
►C1 Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 69 artiklan 3 kohdan a
alakohtaan perustuvien menojen osalta hallinnolliset tarkastukset ja pai
kalla tehtävät tarkastukset on tehtävä tuensaajan tasolla ja riippuen ky
seisen toimen toteutuksesta. ◄ ►M4 __________ ◄
▼M4
2.
Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava hallinnollisilla tar
kastuksilla ja tarvittaessa välittäjinä toimiviin rahoituslaitoksiin ja tuen
saajan luo tehtävillä tarkastuskäynneillä, että välittäjänä toimiville rahoi
tuslaitoksille suoritetut maksut ovat unionin lainsäädännön sekä toimi
valtaisen viranomaisen ja välittäjänä toimivan rahoituslaitoksen välillä
tehdyn sopimuksen mukaisia.
▼B
3.
Jos korkotuki tai vakuuspalkkiohyvitys yhdistetään rahoitusvälinei
den kanssa yhdeksi toimeksi, joka kohdistuu samoihin loppukäyttäjiin,
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tarkastuksia loppukäyttäjien ta
solla ainoastaan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 40 artiklan 3 kohdassa
vahvistetuissa tapauksissa.

62 artikla
Tekninen apu jäsenvaltioiden aloitteesta
Tämän asetuksen 48–51 ja 53 artiklaa sovelletaan asetuksen (EU)
N:o 1305/2013 51 artiklan 2 kohtaan perustuvien menojen osalta sovel
tuvin osin.
Edellä 48 artiklassa tarkoitettujen hallinnollisten tarkastusten ja 49 artik
lassa tarkoitettujen paikalla tehtävien tarkastusten tekijän on oltava yk
sikkö, joka on toiminnan osalta riippumaton teknisen avun maksatuksen
hyväksyneestä yksiköstä.

III LUKU

Aiheettomasti maksetut tuet ja hallinnolliset seuraamukset
63 artikla
Maaseudun kehittämistuen osittaiset tai täysimääräiset peruutukset
ja hallinnolliset seuraamukset
1.
Tuet on laskettava 48 artiklassa tarkoitetuissa hallinnollisissa tar
kastuksissa tukikelpoisiksi todettujen määrien perusteella.
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Toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava tuensaajalta saatu maksu
pyyntö ja vahvistettava tukikelpoiset määrät. Sen on vahvistettava
a) tuensaajalle maksupyynnön ja tukipäätöksen perusteella maksettava
määrä;
b) tuensaajalle maksupyynnössä ilmoitettujen menojen tukikelpoisuutta
koskevan tarkastelun jälkeen maksettava määrä.
Jos toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti vahvistettu määrä on yli
10 prosenttia suurempi kuin saman alakohdan b alakohdan mukaisesti
vahvistettu määrä, kyseisen b alakohdan mukaisesti vahvistettuun mää
rään on sovellettava hallinnollista seuraamusta. Seuraamuksen on oltava
yhtä suuri kuin kyseisten kahden määrän välinen ero, mutta se ei voi
olla kokonaan peruutettavaa tukea suurempi.
Seuraamuksia ei kuitenkaan sovelleta, jos tuensaaja pystyy osoittamaan
toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla, ettei tukikelpoisiin me
noihin sisältymättömien menojen ilmoittaminen ole hänen syytään, tai
jos toimivaltainen viranomainen vakuuttuu muutoin siitä, ettei syy ole
kyseisen tuensaajan.
▼M4
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua hallinnollista seuraamusta on sovel
tuvin osin sovellettava menoihin, jotka 49 artiklassa tarkoitetuissa pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa todetun perusteella eivät ole tukikelpoisia.
▼B
V OSASTO
VALVONTAJÄRJESTELMÄ JA HALLINNOLLISET SEURAAMUKSET
TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN YHTEYDESSÄ
I LUKU

Yhteiset säännökset
64 artikla
Määritelmät
Täydentäviä ehtoja koskevan valvontajärjestelmän ja niitä koskevien
hallinnollisten seuraamusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavissa tekni
sissä eritelmissä sovelletaan seuraavia määritelmiä:
a) ’erikoistuneilla valvontalaitoksilla’ tarkoitetaan tämän asetuksen
67 artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia kansallisia valvontaviran
omaisia, jotka vastaavat asetuksen (EU) N:o 1306/2013 93 artiklassa
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen varmistamisesta;
b) ’säädöksellä’ tarkoitetaan kutakin asetuksen (EU) N:o 1306/2013
liitteessä II lueteltua direktiiviä ja asetusta;
c) ’havaintovuodella’ tarkoitetaan kalenterivuotta, jona hallinnollinen
tarkastus tai paikalla tehtävä tarkastus tehtiin;
d) ’täydentävien ehtojen aloilla’ tarkoitetaan asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 93 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kolmea alaa
sekä saman asetuksen 93 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua pysyvän
laitumen säilyttämistä.
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II LUKU

Valvonta
1 jakso
Yleiset säännökset
65 artikla
Täydentäviä ehtoja koskeva valvontajärjestelmä
1.
Jäsenvaltioiden on perustettava järjestelmä, jolla varmistetaan täy
dentävien ehtojen noudattamisen tehokas valvonta. Järjestelmä kattaa
erityisesti seuraavat:

a) jos toimivaltainen valvontaviranomainen ei ole maksajavirasto,
asetuksen (EU) N:o 1306/2013 92 artiklassa tarkoitettuja tuensaajia
koskevien tarvittavien tietojen siirto maksajavirastolta erikoistuneille
valvontalaitoksille ja/tai tapauksen mukaan koordinoivan viranomai
sen kautta;

b) menetelmät, joita on sovellettava tarkastusotosten valinnassa;

c) tehtävien tarkastusten luonnetta ja laajuutta koskevat tiedot;

d) tarkastuskertomukset, joihin sisältyvät erityisesti havaitut noudatta
matta jättämiset ja niiden vakavuutta, laajuutta, pysyvyyttä ja toistu
vuutta koskeva arvio;

e) jos toimivaltainen valvontaviranomainen ei ole maksajavirasto, tar
kastuskertomusten siirto erikoistuneilta valvontalaitoksilta joko mak
sajavirastolle tai koordinoivalle viranomaiselle tai molemmille;

f) vähennys- ja poissulkemisjärjestelmän soveltaminen maksajaviraston
toimesta.

2.
Jäsenvaltiot voivat säätää menettelystä, jonka mukaan tuensaaja
ilmoittaa maksajavirastolle häneen sovellettavien vaatimusten ja standar
dien tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.

66 artikla
Tuen

maksaminen

suhteessa täydentäviä
tarkastuksiin

ehtoja

koskeviin

Jos täydentäviä ehtoja koskevia tarkastuksia ei voida saattaa päätökseen
ennen kuin asianomainen tuensaaja on ottanut vastaan asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 92 artiklassa tarkoitetut tuet ja vuosipalkkiot, tuensaajan
maksettavaksi hallinnollisen seuraamuksen johdosta tuleva määrä on
perittävä takaisin tämän asetuksen 7 artiklan mukaisesti tai tasauksella.
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67 artikla
Toimivaltaisen valvontaviranomaisen vastuu
1.

Toimivaltaisen valvontaviranomaisen vastuulla ovat

a) erikoistuneet valvontalaitokset, jotka vastaavat kyseessä olevien vaa
timusten ja standardien noudattamista koskevien tarkastusten tekemi
sestä;
b) maksajavirastot, jotka vastaavat hallinnollisten seuraamusten vahvis
tamisesta yksittäisissä tapauksissa delegoidun asetuksen (EU)
N:o 640/2014 IV osaston II luvun sekä tämän osaston III luvun
mukaisesti.
2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi päättää,
että kaikkia tai tiettyjä vaatimuksia, standardeja, säädöksiä tai täydentä
vien ehtojen aloja koskevan valvonnan ja niitä koskevat tarkastukset
tekee maksajavirasto edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio takaa
valvonnan ja tarkastusten olevan vähintään yhtä tehokkaita kuin erikois
tuneen valvontalaitoksen suorittama valvonta ja tekemät tarkastukset.

2 jakso
Paikalla tehtävät tarkastukset
68 artikla
Tarkastusten vähimmäismäärä
1.
Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on tehtävä vastuualueeseensa
kuuluvien vaatimusten ja standardien osalta tarkastuksia paikalla vähin
tään 1 prosentille kaikista niistä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 92 ar
tiklassa tarkoitetuista tuensaajista, joiden osalta kyseinen toimivaltainen
valvontaviranomainen on vastuussa.
Poiketen
siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa
säädetään,
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 ja 29 artiklassa tarkoitettujen henki
löryhmien tapauksessa kutakin ryhmän jäsentä voidaan pitää tuensaajana
ensimmäisessä alakohdassa täsmennettyä tarkastusotosta laskettaessa.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu tarkastusten vähimmäismäärä
voidaan saavuttaa kunkin toimivaltaisen valvontaviranomaisen tasolla
taikka kunkin säädöksen tai standardin tai säädös- tai standardiryhmän
tasolla. Silloin kun tarkastuksia ei tee maksajavirasto, tarkastusten vä
himmäismäärä voidaan kuitenkin saavuttaa kunkin maksajaviraston
tasolla.
Jos säädökseen ja standardeihin sovellettavassa lainsäädännössä vahvis
tetaan jo tarkastusten vähimmäismäärä, sitä on sovellettava ensimmäi
sessä alakohdassa tarkoitetun vähimmäismäärän sijasta. Jäsenvaltio voi
myös päättää, että kaikista noudattamatta jättämisistä, jotka havaitaan
säädöksiin ja standardeihin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti pai
kalla tehtävissä tarkastuksissa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun
otoksen ulkopuolella, on ilmoitettava kyseisestä säädöksestä tai standar
dista vastaavalle toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jonka on huo
lehdittava jatkotoimista. Tämän luvun sekä III osaston I, II ja III luvun
säännöksiä sovelletaan.
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Kun kyseessä ovat täydentäviin ehtoihin liittyvät velvoitteet direktiivin
96/22/EY yhteydessä, on katsottava, että ensimmäisessä alakohdassa
asetettu vähimmäismäärää koskeva vaatimus täyttyy, kun sovelletaan
seurantasuunnitelmien mukaista otoskokoa.

2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi kysei
sessä kohdassa tarkoitetun tarkastuksen vähimmäismäärän saavuttami
seksi kunkin säädöksen tai standardin tai säädös- tai standardiryhmän
tasolla

a) käyttää valittujen tuensaajien osalta kyseisiin säädöksiin ja standar
deihin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti paikalla tehtävien tar
kastusten tuloksia; tai

b) korvata valitut tuensaajat tuensaajilla, joiden osalta on tehty paikalla
tarkastus kyseisiin säädöksiin ja standardeihin sovellettavan lainsää
dännön mukaisesti, edellyttäen, että nämä ovat asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 92 artiklassa tarkoitettuja tuensaajia.

Tällaisissa tapauksissa paikalla tehtävien tarkastusten on katettava kaikki
täydentävien ehtojen osalta määritellyt asianomaisten säädösten tai stan
dardien näkökohdat. Jäsenvaltion on lisäksi varmistettava, että kyseiset
paikalla tehtävät tarkastukset ovat vähintään yhtä tehokkaita kuin toimi
valtaisten valvontaviranomaisten paikalla tekemät tarkastukset olisivat.

3.
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tarkastusten vähimmäis
määrää vahvistettaessa ei oteta huomioon asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 97 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja vaadittavia toimia.

4.
Jos paikalla tehtävissä tarkastuksissa paljastuu tietyn säädöksen tai
standardin merkittävä noudattamatta jättäminen, kyseistä säädöstä tai
standardia koskevien paikalla tehtävien tarkastusten määrää on lisättävä
seuraavalla tarkastusjaksolla. Toimivaltainen valvontaviranomainen voi
päättää erityissäädöksellä rajoittaa kyseisten paikalla tehtävien lisätarkas
tusten laajuutta siten, että ne kohdistuvat vain useimmin rikottaviin
vaatimuksiin.

5.
Jos jäsenvaltio päättää käyttää asetuksen (EU) N:o 1306/2013
97 artiklan 3 kohdassa säädettyä mahdollisuutta, on 20 prosenttia kysei
sistä tuensaajista käsittävään otokseen sovellettava toimia, jotka ovat
tarpeen sen tarkistamiseksi, että tuensaajat ovat korjanneet tilanteen.

69 artikla
Tarkastusotoksen valinta
1.
►M8 Edellä olevan 68 artiklan mukaisen tarkastettavia tiloja
koskevan otoksen valinnan on tapauksen mukaan perustuttava sovellet
tavan lainsäädännön mukaiseen riskianalyysiin tai kyseessä oleviin vaa
timuksiin tai standardeihin soveltuvaan riskianalyysiin. Riskianalyysi
voidaan tehdä yksittäisen tilan, tilaluokkien tai maantieteellisten aluei
den tasolla. Jos toimivaltainen viranomainen päättää soveltaa tämän
asetuksen 40 a artiklan 4 kohdassa tai 70 a artiklan 3 kohdassa säädettyä
vaihtoehtoa, monitorointitarkastuksissa edellisenä hakuvuonna tehdyt
havainnot on otettava huomioon riskianalyysissä. ◄
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Riskianalyysissä voidaan ottaa huomioon toinen tai molemmat seuraa
vista:

a) tuensaajan osallistuminen asetuksen (EU) N:o 1306/2013 12 artiklan
nojalla perustettuun maatilojen neuvontajärjestelmään;

b) tuensaajan osallistuminen sertifiointijärjestelmään, jos kyseinen jär
jestelmä on kyseessä olevien vaatimusten ja standardien kannalta
merkityksellinen.

Jäsenvaltio voi riskianalyysin perusteella päättää, ettei toisen alakohdan
b alakohdassa tarkoitettuun sertifiointijärjestelmään osallistuvia viljeli
jöitä sisällytetä riskien perusteella valittavaan tarkastusotokseen. Jos kui
tenkin sertifiointijärjestelmä kattaa vain osan vaatimuksista ja standar
deista, joita tuensaajan on täydentävien ehtojen yhteydessä noudatettava,
on niihin vaatimuksiin tai standardeihin, joita sertifiointijärjestelmä ei
kata, sovellettava tarkoituksenmukaisia riskikertoimia.

Jos tarkastustulosten tarkastelussa paljastuu usein toistuva toisen alakoh
dan b alakohdassa tarkoitettuun sertifiointijärjestelmään sisältyvien vaa
timusten tai standardien noudattamatta jättäminen, kyseisiä vaatimuksia
tai standardeja koskevat riskikertoimet on arvioitava uudelleen.

2.
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta tarkastuksiin, jotka tehdään
jatkotoimena toimivaltaisen valvontaviranomaisen tietoon jollakin
muulla tavalla saatetulle noudattamatta jättämiselle. Sitä on kuitenkin
sovellettava
tarkastuksiin,
jotka
tehdään
asetuksen
(EU)
N:o 1306/2013 97 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisena
jatkotoimena.

3.
Edustavuuden varmistamiseksi 20–25 prosenttia niiden tuensaa
jien, joille on tehtävä tarkastus paikalla, 68 artiklan 1 kohdan ensim
mäisessä alakohdassa säädetystä tarkastusten vähimmäismäärästä on va
littava satunnaisesti. Jos kuitenkin paikalla tehtävissä tarkastuksissa tar
kastettavien tuensaajien määrä on kyseistä vähimmäismäärää suurempi,
lisäotokseen satunnaisesti valittavien tuensaajien määrä saa olla enintään
25 prosenttia.

4.
Tarkastusotosta varten voidaan tarvittaessa tehdä osittainen valinta
käytettävissä olevien tietojen perusteella ennen kyseisen hakuajan päät
tymistä. Alustavaa otosta on täydennettävä, kun kaikki asianomaiset
hakemukset ovat käytettävissä.

5.
Edellä olevan 68 artiklan 1 kohdan mukainen tarkastettavien tuen
saajien otos voidaan valita niistä 30–34 artiklan nojalla jo valituista
tuensaajaotoksista, joihin kyseessä olevia vaatimuksia tai standardeja
sovelletaan. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan sovelleta tuensaajia kos
keviin tarkastuksiin, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 ja
47 artiklassa tarkoitettuja viinialan tukijärjestelmiä.

6.
Poiketen siitä, mitä 68 artiklan 1 kohdassa säädetään, paikalla
tarkastettavia tuensaajia koskevat otokset voidaan valita siten, että niihin
valitaan erikseen 1 prosentti kustakin seuraavasta sellaisten tuensaajien
muodostamasta joukosta, joilla on täydentäviin ehtoihin liittyviä velvoit
teita asetuksen (EU) N:o 1306/2013 92 artiklan mukaisesti:
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a) suoria tukia asetuksen (EU) N:o 1307/2013 mukaisesti saavat
tuensaajat;

b) viinialan tukea asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 ja 47 artiklan
mukaisesti saavat tuensaajat;

c) vuosipalkkioita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 21 artiklan 1 kohdan
a ja b alakohdan sekä 28–31, 33 ja 34 artiklan mukaisesti saavat
tuensaajat.

7.
Jos tilatasolla sovellettavan riskianalyysin perusteella päätellään,
että tukea saamattomat edustavat suurempaa riskiä kuin
asetuksen (EU) N:o 1306/2013 92 artiklassa tarkoitetut tuensaajat, on
kyseiset tuensaajat korvattava tukea saamattomilla. Tällaisessa tapauk
sessa on tarkastettavien viljelijöiden kokonaismäärän osalta kuitenkin
saavutettava tämän asetuksen 68 artiklan 1 kohdassa säädetty tarkastus
ten vähimmäismäärä. Tällaisten korvaamisten syyt on perusteltava ja
dokumentoitava asianmukaisesti.

8.
Edellä 5 ja 6 kohdassa säädettyjä menettelyjä voidaan yhdistellä,
jos näin saadaan tehostettua valvontajärjestelmää.

70 artikla
Vaatimusten ja standardien noudattamisen määritteleminen
1.
Vaatimusten ja standardien noudattaminen on tapauksen mukaan
määriteltävä käyttämällä asianomaiseen vaatimukseen tai standardiin so
vellettavassa lainsäädännössä säädettyjä keinoja.

2.
Muissa tapauksissa vaatimusten ja standardien noudattaminen on
tarvittaessa määriteltävä käyttämällä mitä tahansa sellaisia toimivaltaisen
valvontaviranomaisen valitsemia tarkoituksenmukaisia keinoja, jotka ta
kaavat vähintään vastaavan tarkkuuden kuin kansallisten sääntöjen mu
kaisilta virallisilta määrittelyiltä edellytetään.

▼M6
3.
Paikalla tehtävät tarkastukset voidaan toteuttaa kaukokartoitustek
niikoilla tai käyttämällä Copernicus Sentinel -satelliittien tietoja tai
muita arvoltaan vähintään vastaavia tietoja, jos tämä on asianmukaista.

▼M8
4.
Toimivaltainen viranomainen voi tehdä täydentäviin ehtoihin liit
tyvien vaatimusten ja standardien tarkastuksia tämän asetuksen 70 a
artiklan mukaisesti tehtävien monitorointitarkastusten avulla.

70 a artikla
Monitorointitarkastukset
1.
Toimivaltaiset viranomaisen voivat tehdä monitorointitarkastuksia.
Jos ne päättävät toimia näin, niiden on
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a) otettava käyttöön menettely kaikkien sellaisten täydentäviin ehtoihin
liittyvien vaatimusten ja standardien säännöllistä ja järjestelmällistä
havainnointia, jäljitystä ja arviointia varten, joita voidaan seurata
Copernicus Sentinel -satelliittien tietojen tai muiden arvoltaan vähin
tään vastaavien tietojen avulla sellaisen ajanjakson ajan, joka mah
dollistaa päätelmän tekemisen vaatimusten ja standardien
noudattamisesta.

b) toteutettava asianmukaiset jatkotoimet tarpeen mukaan vaatimusten
ja standardien noudattamisesta koskevan päätelmän tekemiseksi;

c) tarkastettava prosentti tuensaajista, joita koskevia täydentäviin ehtoi
hin liittyviä vaatimuksia ja standardeja ei voida seurata sellaisten
Copernicus Sentinel -satelliittien tietojen tai muiden arvoltaan vähin
tään vastaavien tietojen avulla, jotka ovat merkityksellisiä päätelmän
tekemiseksi vaatimusten ja standardien noudattamisesta. Kyseisen
yhden prosentin muodostavista tuensaajista 20–25 prosenttia on va
littava satunnaisesti. Loput tuensaajat valitaan riskianalyysin
perusteella;

d) annettava tuensaajille tiedoksi päätös tehdä monitorointitarkastuksia
ja otettava käyttöön asianmukaiset välineet, joilla tuensaajille anne
taan tieto ainakin tämän kohdan a alakohdan mukaisesti käyttöön
otetun menettelyn alustavista tuloksista lohkotasolla, ennakkovaroi
tuksista sekä b ja c alakohdan soveltamiseksi pyydettävistä todis
teista. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että tuensaajat
saavat tiedot hyvissä ajoin, jotta heitä avustettaisiin vaatimusten ja
standardien noudattamisessa, ja – rajoittamatta asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 99 artiklan 2 kohdassa säädetyn varhaisvaroitusjär
jestelmän soveltamista – he saisivat mahdollisuuden korjata tilanne
ennen kuin päätelmät esitetään 72 artiklassa tarkoitetussa tarkastus
kertomuksessa, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa alustavien
tulosten ilmoittamisesta.

Edellä b ja c alakohdan soveltamiseksi fyysiset tarkastukset kentällä
on tehtävä, jos merkitykselliset todisteet, mukaan lukien tuensaajan
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toimittamat todisteet, eivät
mahdollista päätelmän tekemistä sellaisten täydentäviin ehtoihin liit
tyvien vaatimusten ja standardien noudattamisesta, joihin sovelletaan
monitorointia. Kentällä tehtävät fyysiset tarkastukset voidaan rajata
niiden vaatimusten ja standardien tarkastamiseen, jotka ovat merki
tyksellisiä päätelmän tekemiseksi sellaisten täydentäviin ehtoihin liit
tyvien vaatimusten ja standardien noudattamisesta, joihin sovelletaan
monitorointia.

2.
Jos toimivaltainen viranomainen tekee monitorointitarkastukset 1
kohdan mukaisesti, voi osoittaa käyttävänsä tehokkaita, tämän asetuksen
7 ja 29 artiklassa vahvistettujen sääntöjen mukaisia operatiivisia menet
telyjä ja on näyttänyt toteen viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän laadun
delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 6 artiklan mukaisella arvioin
nilla, tämän asetuksen 25, 68, 69 ja 71 artiklaa ei sovelleta.
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3.
Jos 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa menettelyssä tehdään
havainto, joka liittyy suorien tukien järjestelmään, maaseudun kehittä
mistoimenpiteeseen tai vaatimukseen ja/tai standardiin, jota ei tarkasteta
monitoroimalla, toimivaltainen viranomainen voi päättää ottaa kyseiset
havainnot huomioon ainoastaan niiden tuensaajien osalta, jotka on va
littu 30, 31, 32 ja 68 mukaisesti suorien tukien järjestelmän, maaseudun
kehittämistoimenpiteen tai vaatimuksen ja/tai standardin, jota ei tarkas
teta monitoroimalla, paikalla tehtävään tarkastukseen. Tätä poikkeusta
sovelletaan enintään kolmen vuoden ajan sen kalenterivuoden 1 päivästä
tammikuuta, jona toimivaltainen viranomainen alkoi tehdä
monitorointitarkastuksia.

70 b artikla
Ilmoitukset
Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle viimeistään sitä kalenterivuotta
edeltävän kalenterivuoden 1 päivänä joulukuuta, jona se alkaa tehdä
monitorointitarkastuksia, päätöksestään valita monitorointitarkastukset
70 a artiklan mukaisesti.
▼B
71 artikla
Paikalla tehtävien tarkastusten osa-alueet
1.
Tehdessään 68 artiklan 1 kohdassa säädettyä otosta koskevia tar
kastuksia toimivaltaisen valvontaviranomaisen on varmistettava, että
kaikkien valittujen tuensaajien osalta tarkastetaan, noudattavatko he ky
seisen toimivaltaisen valvontaviranomaisen vastuulle kuuluvia vaatimuk
sia ja standardeja.
Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, silloin kun
tarkastusten vähimmäismäärä saavutetaan 68 artiklan 1 kohdan kolman
nen alakohdan mukaisesti kunkin säädöksen tai standardin tai säädöstai standardiryhmän tasolla, on valittujen tuensaajien osalta tarkastettava,
noudattavatko he kyseistä säädöstä tai standardia tai kyseistä säädös- tai
standardiryhmää.
Jos tämän asetuksen 68 artiklan 1 kohdassa säädettyyn otokseen valitaan
asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 ja 29 artiklassa tarkoitettu henkilö
ryhmä, toimivaltaisen valvontaviranomaisen on varmistetctava, että
kaikkien ryhmän jäsenten osalta tarkastetaan, noudattavatko he kyseisen
toimivaltaisen valvontaviranomaisen vastuulle kuuluvia vaatimuksia ja
standardeja.
Yleensä kukin paikalla tehtävään tarkastukseen valittu tuensaaja tarkas
tetaan silloin, kun on mahdollista tarkastaa useimmat niistä vaatimuk
sista tai standardeista, joiden osalta hänet valittiin. Jäsenvaltioiden on
kuitenkin varmistettava, että kaikkien vaatimusten ja standardien osalta
saavutetaan asianmukainen tarkastusten määrä kyseisen vuoden aikana.
2.
Paikalla tehtävissä tarkastuksissa on tarkastettava tapauksen mu
kaan tilan koko maatalousmaa. Paikalla tehtävän tarkastuksen osana
tehtävä varsinainen peltotarkastus voidaan kuitenkin rajoittaa otokseen,
joka käsittää vähintään puolet niistä tilan viljelylohkoista, joita kyseinen
vaatimus tai standardi koskee, edellyttäen että otoksella taataan tarkas
tusten luotettava ja edustava taso kyseisten vaatimusten ja standardien
osalta.
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Ensimmäinen alakohta ei vaikuta delegoidun asetuksen (EU)
N:o 640/2014 IV osaston II luvussa ja tämän osaston III luvussa tar
koitettujen hallinnollisten seuraamusten laskentaan ja soveltamiseen. Jos
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa tarkastusotoksessa paljastuu
noudattamatta jättämisiä, tosiasiallisesti tarkastettavien viljelylohkojen
otosta on suurennettava.
Lisäksi vaatimusten ja standardien noudattamisen tosiasiallinen tarkas
taminen osana paikalla tehtävää tarkastusta voidaan rajoittaa tarkastetta
vien kohteiden edustavaan otokseen, jos säädökseen tai standardeihin
sovellettavassa lainsäädännössä niin säädetään. Jäsenvaltioiden on kui
tenkin varmistettava, että tarkastukset tehdään kaikkien niiden vaatimus
ten ja standardien osalta, joiden noudattaminen voidaan tarkastaa tarkas
tuskäynnin ajankohtana.
3.
Yleinen sääntö on, että 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset on teh
tävä yhden tarkastuskäynnin yhteydessä. Niiden on kohdistuttava niihin
vaatimuksiin ja standardeihin, joiden noudattaminen voidaan tarkastaa
kyseisen tarkastuskäynnin aikana. Näiden tarkastusten tavoitteena on
havaita kaikki mahdolliset kyseisiä vaatimuksia ja standardeja koskevat
noudattamatta jättämiset sekä lisäksi määritellä tapaukset, joissa tarvi
taan lisätarkastuksia.
4.
Tilalla tehtävät tarkastukset voidaan korvata hallinnollisilla tarkas
tuksilla edellyttäen, että jäsenvaltio varmistaa hallinnollisten tarkastusten
olevan vähintään yhtä tehokkaita kuin paikalla tehtävät tarkastukset.
5.
Tarkastuksia paikalla tehdessään jäsenvaltiot voivat käyttää tiettyi
hin vaatimuksiin ja standardeihin liittyviä puolueettomia valvonnan in
dikaattoreita edellyttäen, että ne varmistavat kyseisiä vaatimuksia ja
standardeja koskevien tarkastusten olevan vähintään yhtä tehokkaita
kuin ilman indikaattoreita paikalla tehtävät tarkastukset.
Indikaattoreilla olisi oltava suora yhteys vaatimuksiin tai standardeihin,
joita ne edustavat, ja niiden olisi katettava kaikki kyseisten vaatimusten
ja standardien osalta tarkastettavat näkökohdat.
6.
Tämän asetuksen 68 artiklan 1 kohdassa säädettyä otosta koskevat
paikalla tehtävät tarkastukset on tehtävä sen kalenterivuoden aikana,
jona tukihakemukset ja/tai maksupyynnöt jätetään, tai asetuksen (EU)
N:o 1308/2013 46 ja 47 artiklan mukaisia viinialan tukijärjestelmiä
koskevien hakemusten osalta milloin tahansa asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 97 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ilmoitetun
ajanjakson aikana.

72 artikla
Tarkastuskertomus
1.
Jokaisesta tämän osaston mukaisesta paikalla tehtävästä tarkastuk
sesta on laadittava toimivaltaisen valvontaviranomaisen toimesta tai sen
vastuulla tarkastuskertomus.
Kertomus on jaettava seuraaviin osiin:
a) yleinen osa, johon sisältyvät erityisesti seuraavat tiedot:
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i) paikalla tehtävään tarkastukseen valittu tuensaaja;
ii) paikalla olleet henkilöt;
iii) tieto siitä, ilmoitettiinko tarkastuksesta tuensaajalle ennakolta ja
mahdollisen ennakkoilmoituksen varoitusaika;
b) osa, jossa kuvataan erikseen kunkin säädöksen ja standardin osalta
suoritettuja tarkastuksia ja johon sisältyvät erityisesti seuraavat tie
dot:
i) paikalla tehdyn tarkastuksen kohteena olleet vaatimukset ja
standardit;
ii) tehtyjen tarkastusten luonne ja laajuus;
iii) havainnot;
iv) säädökset ja standardit, joiden osalta havaittiin säännösten nou
dattamatta jättämisiä;
c) arviointiosa, jossa analysoidaan säännösten noudattamatta jättämisen
merkitystä kunkin säädöksen ja/tai standardin suhteen ottaen huomi
oon asetuksen (EU) N:o 1306/2013 99 artiklan 1 kohdan mukaisesti
noudattamatta jättämisen vakavuus, laajuus, pysyvyys ja toistuvuus
ja esitetään sovellettavaa vähennystä mahdollisesti korottavat tai
alentavat tekijät.
Kertomuksessa on mainittava, jos kyseessä olevaan vaatimukseen tai
standardiin liittyvät säännökset antavat mahdollisuuden olla toteutta
matta havaitun noudattamatta jättämisen vuoksi jatkotoimia tai jos tukea
myönnetään asetuksen (EU) N:o 1305/2013 17 artiklan 5 ja 6 kohdan
nojalla.
▼M8
Jos tehdään monitorointitarkastukset 70 a artiklan mukaisesti, tämän
kohdan toisen alakohdan a alakohdan ii ja iii alakohdan säännöksiä ei
sovelleta. Tarkastuskertomuksessa on oltava monitorointitarkastusten tu
lokset lohkotasolla.
2.
Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan riippumatta siitä, valittiinko
kyseinen tuensaaja paikalla tehtävään tarkastukseen 69 artiklan mukai
sesti, tarkastettiinko tuensaaja paikalla säädöksiin ja standardeihin sovel
lettavan lainsäädännön nojalla 68 artiklan 2 kohdan mukaisesti, teh
tiinkö 70 a artiklan mukaisesti monitorointitarkastus vai valittiinko tu
ensaaja toimivaltaisen valvontaviranomaisen tietoon jollakin muulla ta
valla saatetun noudattamatta jättämisen jatkotoimena.
▼B
3.
►M8 Tuensaajalle on ilmoitettava kaikista havaituista noudatta
matta jättämisistä kolmen kuukauden kuluessa paikalla tehdystä tarkas
tuksesta. Jos tehdään 70 a artiklan mukaisesti monitorointitarkastuksia,
tuensaajalle on ilmoitettava kaikista havaituista noudattamatta jättämi
sistä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tuensaajalle 70 a artiklan 1
kohdan d alakohdan mukaisesti tilanteen korjaamiseksi annettu mää
räaika päättyi. ◄
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Jollei tuensaaja ole toteuttanut asetuksen (EU) N:o 1306/2013 99 artiklan
2 kohdassa toisessa alakohdassa tarkoitettuja välittömiä korjaavia toimia
todetun noudattamatta jättämisen lopettamiseksi, tuensaajalle on ilmoi
tettava tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa asetetun määräajan
kuluessa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1306/2013 99 artiklan 2 kohdan
toisen alakohdan nojalla on toteutettava korjaavia toimenpiteitä.

Jollei tuensaaja ole toteuttanut asetuksen (EU) N:o 1306/2013 97 artiklan
3 kohdassa tarkoitettuja välittömiä korjaavia toimia todetun noudatta
matta jättämisen lopettamiseksi, tuensaajalle on ilmoitettava viimeistään
kuukauden kuluttua siitä, kun on tehty kyseisessä artiklassa säädetty
päätös olla soveltamatta hallinnollista seuraamusta, että on toteutettava
korjaavia toimenpiteitä.

4.
►M8 Tarkastuskertomus on laadittava yhden kuukauden kuluessa
paikalla tehdystä tarkastuksesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asian
omaisiin vaatimuksiin ja standardeihin sovellettavan lainsäädännön eri
tyissäännösten soveltamista. Jos tehdään 70 a artiklan mukaisesti moni
torointitarkastuksia, tarkastuskertomus on laadittava yhden kuukauden
kuluessa siitä, kun tuensaajalle 70 a artiklan 1 kohdan d alakohdan
mukaisesti tilanteen korjaamiseksi annettu määräaika päättyi. Kyseinen
ajanjakso voidaan kuitenkin pidentää kolmeksi kuukaudeksi asianmukai
sesti perustelluissa tapauksissa, erityisesti jos kemialliset tai fysikaaliset
määritykset niin edellyttävät. ◄

Jos toimivaltainen valvontaviranomainen ei ole maksajavirasto, tarkas
tuskertomus, ja pyydettäessä asiaa koskevat tausta-asiakirjat, on lähetet
tävä maksajavirastolle tai koordinoivalle viranomaiselle tai saatettava
sen käytettäväksi kuukauden kuluessa kertomuksen laatimisesta.

Jos kertomuksessa ei esitetä lainkaan havaintoja, jäsenvaltio voi kuiten
kin päättää, ettei kertomusta lähetetä, edellyttäen, että kertomus saa
tetaan suoraan maksajaviraston tai koordinoivan viranomaisen käytettä
väksi kuukauden kuluessa laatimisesta.

III LUKU

Hallinnollisten seuraamusten laskenta ja soveltaminen
73 artikla
Yleiset periaatteet
1.
Jos asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteessä I lueteltujen eri jär
jestelmien, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 21 artiklan 1 kohdan a ja b
alakohdassa ja 28–31, 33 ja 34 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden
sekä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 ja 47 artiklassa tarkoitettujen
viinialan tukijärjestelmien hallinnoimisesta vastaa useampi kuin yksi
maksajavirasto, jäsenvaltioiden on varmistettava, että todetut noudatta
matta jättämiset sekä mahdolliset niitä vastaavat hallinnolliset seur
aamukset saatetaan kaikkien niiden maksajavirastojen tietoon, joita
asia koskee. Tämä koskee myös tapauksia, joissa tukikelpoisuusperus
teiden noudattamatta jättäminen merkitsee myös täydentäviin ehtoihin
liittyvien sääntöjen noudattamatta jättämistä ja päinvastoin. Jäsenvaltioi
den on tapauksen mukaan varmistettava, että sovelletaan yhtenäistä vä
hennysprosenttia.

02014R0809 — FI — 13.07.2020 — 008.001 — 68
▼B
2.
Jos samaan täydentävien ehtojen alaan liittyvien eri säädösten tai
standardien osalta on todettu useampi kuin yksi noudattamattajättämis
tapaus, kyseiset tapaukset on delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014
39 artiklan 1 kohdassa ja 40 artiklassa säädetyn vähennyksen vahvista
miseksi katsottava yhdeksi noudattamatta jättämiseksi.

3.
Standardin noudattamatta jättäminen, joka muodostaa myös vaa
timuksen noudattamatta jättämisen, katsotaan yhdeksi noudattamatta jät
tämiseksi. Vähennyksiä laskettaessa noudattamatta jättäminen on katsot
tava osaksi vaatimuksen alaa.

4.
Hallinnollista seuraamusta on sovellettava niiden asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 92 artiklassa tarkoitettujen tukien kokonaismäärään,
jotka kyseiselle tuensaajalle on myönnetty tai myönnetään

a) tukihakemusten tai maksupyyntöjen perusteella, jotka hän on jo jät
tänyt tai jättää kyseisen havaintovuoden aikana; ja/tai

b) asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 ja 47 artiklan mukaisia viinialan
tukijärjestelmiä koskevien hakemusten perusteella.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdan osalta asianomainen määrä jaetaan
rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen yhteydessä
kolmella.

5.
Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 ja 29 artiklassa tarkoitettujen
henkilöryhmien osalta vähennysprosentti lasketaan tämän osaston III
luvun ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 IV osaston II luvun
mukaisesti. Tässä tapauksessa jäsenvaltiot voivat suhteellisuuden säilyt
tämiseksi soveltaa kyseistä vähennysprosenttia tuen osaan, joka on jaettu
noudattamatta jättämiseen syyllistyneelle ryhmän jäsenelle.

74 artikla
Hallinnollisten seuraamusten laskenta ja soveltaminen, kun kyse on
laiminlyönnistä
1.
Jos täydentävien ehtojen eri alojen osalta on havaittu useampi kuin
yksi laiminlyönnistä johtuva noudattamatta jättäminen, delegoidun
asetuksen (EU) N:o 640/2014 39 artiklan 1 kohdassa esitettyä menette
lyä vähennyksen vahvistamiseksi on sovellettava erikseen kuhunkin
noudattamatta jättämiseen.

Tuloksena saadut prosenttimääräiset vähennykset on laskettava yhteen.
Vähennys voi kuitenkin olla enintään 5 prosenttia tämän asetuksen 73 ar
tiklan 4 kohdassa tarkoitetusta kokonaismäärästä.

2.
Jos todetaan toistuva noudattamatta jättäminen yhdessä toisen nou
dattamatta jättämisen tai toisen toistuvan noudattamatta jättämisen
kanssa, tuloksena saadut prosenttimääräiset vähennykset on laskettava
yhteen. Vähennys voi kuitenkin olla enintään 15 prosenttia 73 artiklan 4
kohdassa tarkoitetusta kokonaismäärästä.
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75 artikla
Hallinnollisten seuraamusten laskenta ja soveltaminen, kun kyse on
tahallisesta noudattamatta jättämisestä
Jos on kyse tahallisesta ja äärimmäisen laajasta, vakavasta tai pysyvästä
noudattamatta jättämisestä, tuensaaja on delegoidun asetuksen (EU)
N:o 640/2014 40 artiklan mukaisesti määrättävän ja laskettavan seur
aamuksen lisäksi suljettava pois kaikkien asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 92 artiklassa tarkoitettujen tukien piiristä seuraavana
kalenterivuonna.

VI OSASTO
LOPPUSÄÄNNÖKSET

76 artikla
Voimaantulo ja soveltaminen
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se
on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen alkavia
hakuvuosia tai palkkiokausia koskeviin suoran tuen hakemuksiin, maa
seudun kehittämistukea koskeviin hakemuksiin ja maksupyyntöihin.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa.
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