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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 507/2008,
annettu 6 päivänä kesäkuuta 2008,
kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä
(Kodifioitu toisinto)

datettava. Olisi myös täsmennettävä asetuksen (EY) N:o
1673/2000 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa varsien
osto- tai myyntisopimuksissa, jalostussitoumuksissa ja jalostustoimeksiannoissa tarvittavat tiedot.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä heinäkuuta
2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 (1) ja
erityisesti sen 9 artiklan,

(4)

Eräät pellavanvarsien ensimmäiset jalostajat tuottavat ensisijaisesti pitkiä pellavakuituja mutta toissijaisesti myös
lyhyitä pellavakuituja, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden pitoisuus on korkea. Jos näille niin sanotuille toissijaisille tuotteille ei ole soveltuvia puhdistuslaitteita, jokin
toinen toimija puhdistaa ne lyhyiden kuitujen puhdistustoimeksiannolla. Edellä mainituin edellytyksin puhdistustoimeksianto olisi katsottava hyväksytyn ensimmäisen jalostajan lyhyille pellavakuiduille suorittamaksi toimeksi.
Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa edellytykset, joita mainittujen toimijoiden on noudatettava erityisesti tarkastuksia silmällä pitäen.

(5)

Kyseisten tuotteiden tukikelpoisuuden varmistamiseksi on
voitava ottaa käyttöön kyseiseksi markkinointivuodeksi
yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 (5) II osan II osaston I luvussa
tarkoitettu yhtenäishakemus.

(6)

Moitteettoman hallinnon mahdollistamiseksi ja pellava- ja
hamppumarkkinoiden erityisedellytysten huomioon ottamiseksi on määriteltävä ajanjakso, jona kuiduntuotantoon
tarkoitetut pellavan- ja hampunvarret voidaan jalostaa ja
tarvittaessa pitää kaupan.

(7)

Jos jäsenvaltio päättää myöntää tukea lyhyille pellavakuiduille tai hamppukuiduille, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden pitoisuus on yli 7,5 prosenttia, olisi täsmennettävä yksityiskohtaiset laskusäännöt, joiden avulla tuotettu
määrä voidaan ilmaista määränä, joka vastaa epäpuhtauksien ja päistäreiden 7,5 prosentin määrää.

ottaa huomioon maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 5 päivänä helmikuuta 2001 annettua komission
asetusta (EY) N:o 245/2001 (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (4). Sen vuoksi olisi selkeyden
ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1673/2000 säädetään muun
muassa kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun sisämarkkinoita koskevista toimenpiteistä, joihin sisältyvät pellavan- ja hampunvarsien hyväksytyille ensimmäisille jalostajille tai omaan lukuunsa varsia jalostaville
viljelijöille myönnettävät tuet ja joiden soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt olisi vahvistettava.

(3)

Olisi määriteltävä toisaalta ensimmäisten jalostajien hyväksymisedellytykset ja toisaalta velvollisuudet, joita
omaan lukuunsa varret jalostavien viljelijöiden olisi nou-

(1) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 953/2006 (EUVL L 175, 29.6.2006,
s. 1). Korvataan asetus (EY) N:o 1673/2000 asetuksella (EY) N:o
1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta
2008 alkaen.
(2) EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.
3
( ) EYVL L 35, 6.2.2001, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2006 (EUVL L 365,
21.12.2006, s. 52).
(4) Katso liite II.

(5) EUVL L 141, 30.4.2004, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 319/2008 (EUVL L 95, 8.4.2008,
s. 63).
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Vakauttajamekanismin moitteettoman toiminnan helpottamiseksi olisi säädettävä, että kuitujen määrä, jolle markkinointivuonna voidaan myöntää jalostustukea, on enintään jalostussopimuksessa tai -sitoumuksessa oleva hehtaarimäärä kerrottuna yksikkömäärällä hehtaaria kohti.
Jäsenvaltio määrittelee tämän yksikkömäärän vahvistettujen taattujen kansallisten määrien ja viljeltyjen hehtaarien
perusteella.

Kun otetaan huomioon taattujen kansallisten määrien
vaihtelut, jotka voivat johtua asetuksen (EY) N:o
1673/2000 3 artiklassa käyttöönotetusta joustosta, olisi
määriteltävä yksityiskohtaiset säännöt, joilla voidaan vahvistaa mainitut kunkin markkinointivuoden taatut kansalliset määrät, ja otettava huomioon mahdollisesti tarpeen
olevat mukautukset, jotta taatut kansalliset määrät voidaan jakaa soveltuvalla tavalla jalostustuen saajien kesken.

Jalostustuen myöntämisen edellytyksenä on asetuksen
(EY) N:o 1673/2000 2 artiklassa tarkoitetun sopimuksen
tai sitoumuksen tekeminen. Jäsenvaltion olisi myös vahvistettava ajoissa sopimusten tai sitoumusten kohteina
olevien viljelyalojen perusteella taattujen kansallisten
määrien ja yhtenäisten hehtaarikohtaisten määrien väliset
siirrot. Olisi säädettävä, että toimijoiden on toimitettava
näitä sopimuksia tai sitoumuksia koskevat tiedot jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille jalostustoimien alkaessa. Jotta kyseinen kauppa olisi joustavaa, hyväksyttyjen ensimmäisten jalostajien väliset sopimusten siirrot
olisi sallittava rajoitetusti.

Jotta tukijärjestelmää voitaisiin hallinnoida moitteettomasti, on tarpeen määritellä ne tiedot, jotka toimijoiden
on ilmoitettava jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille,
sekä tiedonannot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava
komissiolle.

Kahdenkymmenenkahden kuukauden jakson aikana tuotettujen kuitumäärien perusteella myönnettävään tukeen
perustuvan järjestelmän hallinnoimiseksi on aiheellista
säätää, että markkinointivuoden jalostustoimien alkaessa
on jätettävä tukihakemus, joka koskee saatavia kuituja,
joiden määrät ilmoitetaan jälkikäteen jaksoittain.

Taattujen kansallisten määrien ja yhtenäisten hehtaarikohtaisten määrien mahdollisten mukautusten vuoksi tukikelpoisten kuitujen kokonaismäärät tiedetään vasta jalostustoimien päättyessä. Sen vuoksi on tarpeen säätää,
että tuen ennakot voidaan maksaa hyväksytyille ensimmäisille jalostajille jaksoittain saatujen kuitumäärien perusteella. Väärinkäytösten toteamisen yhteydessä maksettaviksi kuuluvien maksujen takaamiseksi mainittujen ennakoiden edellytyksenä on oltava vakuuden antaminen.
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Mainittujen vakuuksien olisi vastattava eräitä maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta
22 päivänä heinäkuuta 1985 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 (1) säännöksiä.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 1673/2000 4 artiklassa säädettyä
täydennystukea myönnetään vain viljelyaloille, joiden varsien tuotannolle haetaan pitkien pellavakuitujen jalostustukea. Näin ollen on aiheellista vahvistaa sopimuksen tai
sitoumuksen kohteena olevien pitkien kuitujen hehtaarikohtainen vähimmäissato, jotta voidaan vahvistaa edellä
mainitun edellytyksen täyttymisedellytykset.

(15)

Hallinnollisten ja paikalla tehtävien tarkastusten järjestelmä on tarpeen toimien asianmukaisuuden varmistamiseksi. Olisi täsmennettävä varmistettavat tiedot ja myös
vahvistettava markkinointivuotta kohti paikalla tehtävien
tarkastusten vähimmäismäärä.

(16)

Olisi määriteltävä mahdollisten väärinkäytösten seuraamukset. Näiden seuraamusten on oltava riittäviä ehkäisemään yhteisön tukien väärinkäytökset kuitenkin noudattaen suhteellisuuden periaatetta.

(17)

Jotta kuitujen tuotantoajankohta sekä ennakoita koskevan
muuntokurssin ja jalostustuen määräytymispäivä olisivat
riittävän lähellä toisiaan, määräytymispäivän olisi oltava
saatujen kuitumäärien ilmoittamiselle säädetyn jakson viimeinen päivä.

(18)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonkuitujen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kohde ja markkinointivuosi
1.
Tässä asetuksessa säädetään asetuksella (EY) N:o
1673/2000 käyttöön otettua kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteistä markkinajärjestelyä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä.

2.
Markkinointivuosi alkaa 1 päivänä heinäkuuta ja päättyy
30 päivänä kesäkuuta.
(1) EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2006.
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2 artikla
Määritelmät

7.6.2008

c) kuvaus varastointilaitoksista ja erittely niiden sijainnista ja
kapasiteetista tonneina pellavan- ja hampunvarsia sekä pellava- ja hamppukuituja.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan ilmaisulla

a) ’jalostajaan rinnastettava tuottaja’ asetuksen (EY) N:o
1673/2000 2 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan b
alakohdan mukaista viljelijää, joka on tehnyt jalostustoimeksiannon hyväksytyn ensimmäisen jalostajan kanssa kuidun
tuottamiseksi hallussaan olevista varsista;

b) ’pitkä pellavakuitu’ pellavakuituja, jotka on saatu erottamalla
kokonaan toisistaan kuitu ja varren puumaiset osat ja jotka
loukuttamisen jälkeen ovat keskimäärin vähintään 50 cm:n
pituisia ja jotka on järjestetty yhdensuuntaisesti nipuiksi, kerroksittain tai nauhaksi;

c) ’lyhyt pellavakuitu’ muita kuin b alakohdassa tarkoitettuja
pellavakuituja, jotka on saatu erottamalla toisistaan vähintään
osittain kuitu ja varren puumaiset osat;

d) ’hamppukuitu’ hamppukuituja, jotka on saatu erottamalla
toisistaan vähintään osittain kuituja ja varren puumaiset osat.

3 artikla
Ensimmäisten jalostajien hyväksyminen
1.
Tullakseen hyväksytyksi ensimmäisen jalostajan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle hakemus, jossa on oltava
vähintään

2.
Hyväksymishakemuksessa on sitouduttava hakemuksen
jättöpäivästä alkaen

a) pitämään erillään kyseessä olevien varsien satoa koskevaa
markkinointivuotta kohti ja sadon korjannutta jäsenvaltiota
kohti pellavan- ja hampunvarsien varastot, pitkien ja lyhyiden pellavakuitujen sekä hamppukuitujen varastot, jotka vastaavat

i) osto- tai myyntisopimuksia sekä jalostussitoumuksia;

ii) kutakin jalostajiin rinnastettavien tuottajien kanssa tehtyä
jalostustoimeksiantoa;

iii) muita toimittajia, ja tarvittaessa i alakohdassa tarkoitetuista varsista saatuja eriä, joille ei haeta tukea;

b) pitämään päivittäistä tai eräkohtaista varastokirjanpitoa, joka
yhdistetään säännöllisesti 5 kohdan säännösten mukaiseen
rahoituskirjanpitoon ja asiakirjaan, sekä säilyttämään jäsenvaltion tarkastusta varten edellyttämät asiakirjat;

c) ilmoittamaan toimivaltaiselle viranomaiselle 1 kohdassa mainittujen tekijöiden muutoksista;

a) kuvaus yrityksestä ja kaikista niistä tuotteista, joita saadaan
pellavan- ja hampunvarsien jalostuksesta;

d) suostumaan asetuksessa (EY) N:o 1673/2000 säädetyn tukijärjestelmän soveltamista koskeviin tarkastuksiin.

b) kuvaus jalostuslaitoksesta ja -laitteistoista sekä niiden sijainti
ja tekniset erittelyt, jotka koskevat

3.
Kun 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen paikkansapitävyys
on tarkastettu paikalla, toimivaltainen viranomainen myöntää
ensimmäiselle jalostajalle hyväksynnän, joka koskee tukikelpoisuusedellytysten mukaisesti tuotettavissa olevia kuitutyyppejä,
sekä hyväksymisnumeron.

i) niiden energiankulutusta sekä tunnissa ja vuodessa jalostettavissa olevien pellavan- ja hampunvarsien enimmäismääriä;

Hyväksyntä myönnetään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.
ii) tunnissa ja vuodessa saatavissa olevien pitkien ja lyhyiden
pellavakuitujen sekä hamppukuitujen enimmäismääriä;

iii) pellavan- ja hampunvarsien ohjeellisia määriä, jotka tarvitaan tuottamaan 100 kilogrammaa kutakin a alakohdassa tarkoitettua tuotetta;

Jos yksi tai useampi 1 kohdassa tarkoitettu tekijä muuttuu,
toimivaltainen viranomainen vahvistaa hyväksynnän tai mukautuksen muutosilmoitusta seuraavan kuukauden kuluessa, tarvittaessa paikalla tehtävän tarkastuksen jälkeen. Kuitutyyppejä,
joille hyväksyntä on myönnetty, koskeva mukautus tulee kuitenkin voimaan vasta seuraavasta markkinointivuodesta alkaen.
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4.
Pitkien ja samanaikaisesti lyhyiden pellavakuitujen osalta
annetun ensimmäisen jalostajan hyväksynnän yhteydessä jäsenvaltio voi tässä kohdassa tarkoitetuin edellytyksin ja jos se katsoo, että tarkastusedellytykset täyttyvät, antaa luvan lyhyiden
pellavakuitujen puhdistustoimeksiantoon asetuksen (EY) N:o
1673/2000 2 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun epäpuhtauksien ja päistäreiden enimmäismäärän noudattamiseksi.

Tällöin ensimmäisen jalostajan on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetussa hyväksymishakemuksessa aikomuksestaan turvautua
tämän kohdan säännöksiin.
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tyypiltä, joilla on erilliset varastot, päivittäiset tai eräkohtaiset
tiedot

a) jäljempänä 5 artiklassa tarkoitettujen sopimusten tai sitoumusten mukaisesti ja tarvittaessa muilta toimittajilta yritykseen tuoduista määristä;

b) jalostettujen varsien ja saatujen kuitujen määristä;

c) arvio ja perustelut hävikistä ja tuhotuista määristä;
Lupa voidaan myöntää enintään kahdelle lyhyiden pellavakuitujen puhdistajalle yhtä hyväksyttyä ensimmäistä jalostajaa ja
markkinointivuotta kohti.

Hyväksytyn ensimmäisen jalostajan on viimeistään ennen kunkin markkinointivuoden 1 päivää helmikuuta esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle puhdistustoimeksianto, jossa on oltava
vähintään

a) sopimuksen tekopäivä ja maininta niiden varsien, joista kuidut on saatu, satoa koskevasta markkinointivuodesta;

b) ensimmäisen jalostajan hyväksymisnumero sekä lyhyiden
pellavakuitujen puhdistajan nimi, toiminimi, osoite ja tilojen
sijainti;

d) yrityksestä viedyistä määristä eriteltyinä vastaanottajakohtaisesti;

e) varastojen määristä varastointilaitoksittain.

Hyväksytyn ensimmäisen jalostajan on toimitettava sellaisten
varsien tai kuitujen erältä, jotka on tuotu tai jotka on viety
yrityksestä ja jotka eivät vastaa jotakin 5 artiklassa tarkoitetuista
sopimuksista tai sitoumuksista, kyseessä olevan toimittajan tai
vastaanottajan vastaan- tai haltuunottoilmoitus tai muu vastaava
jäsenvaltion hyväksymä asiakirja. Hyväksytyn ensimmäisen jalostajan on pidettävä rekisteriä, josta ilmenee kunkin toimittajan
ja vastaanottajan nimi, toiminimi ja osoite.

c) maininta siitä, että lyhyiden pellavakuitujen puhdistaja sitoutuu

6.
Erä on tietty pellavan- tai hampunvarsien määrä, joka
numeroidaan sen saapuessa 1 kohdassa tarkoitettuihin jalostustai varastointilaitoksiin.

i) pitämään erillään kunkin puhdistustoimeksiannon osalta
puhdistettujen ja puhdistamattomien lyhyiden pellavakuitujen varastot;

Erää voi koskea ainoastaan yksi varsien osto- tai myyntisopimus, jalostussitoumus tai jalostustoimeksianto 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

ii) pitämään päivittäistä varastokirjanpitoa, jossa on erikseen
kutakin puhdistustoimeksiantoa kohti yritykseen tuotujen
puhdistamattomien sekä saatujen puhdistettujen lyhyiden
pellavakuitujen määrät sekä varastossa olevat vastaavat
määrät;

4 artikla

iii) säilyttämään jäsenvaltion tarkastuksia varten edellyttämät
todistusasiakirjat ja suostumaan kaikkiin tämän asetuksen
mukaisiin tarkastuksiin.

Edellä c alakohdassa tarkoitettu puhdistussitoumus katsotaan
ensimmäisen jalostajan hyväksynnän mukaiseksi sitoumukseksi.

5.
Hyväksyttyjen ensimmäisten jalostajien varastokirjanpidossa on oltava kultakin varsien ja kuitujen ryhmältä ja kuitu-

Jalostajaan rinnastettavan tuottajan velvollisuudet
Jalostajaan rinnastettavan tuottajan on

a) tehtävä toimeksiantosopimus hyväksytyn ensimmäisen jalostajan kanssa pitkille ja lyhyille pellavakuiduille ja/tai hamppukuiduille;

b) pidettävä rekisteriä, jossa on kyseessä olevan markkinointivuoden alusta alkaen kultakin päivältä seuraavat tiedot:

i) kunkin jalostustoimeksiannon osalta saatujen ja toimitettujen kuiduntuotantoon tarkoitettujen pellavan- ja hampunvarsien määrät;
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ii) pitkien ja lyhyiden pellavakuitujen ja/tai hamppukuitujen
saadut määrät;

iii) myytyjen tai luovutettujen pitkien ja lyhyiden pellavakuitujen ja/tai hamppukuitujen määrät sekä vastaanottajan
nimi ja osoite;

c) säilytettävä jäsenvaltion tarkastuksia varten edellyttämät asiakirjat;

d) sitouduttava suostumaan kaikkiin tämän tukiohjelman soveltamisen edellyttämiin tarkastuksiin.

7.6.2008

6 artikla
Tiedot, jotka toimijoiden on esitettävä
1.
Hyväksyttyjen ensimmäisten jalostajien sekä jalostajiin rinnastettavien tuottajien on esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle ennen jäsenvaltion vahvistamaa päivämäärää ja viimeistään
kyseessä olevan markkinointivuoden alkua seuraavana 20 päivänä syyskuuta

a) mainitulta markkinointivuodelta erikseen pellavalta ja hampulta 5 artiklassa tarkoitettujen osto- tai myyntisopimusten,
jalostussitoumusten ja jalostustoimeksiantojen luettelo, jossa
mainitaan kunkin niiden osalta viljelijän tunnistusnumero
yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä sekä kyseessä
olevat lohkot;

5 artikla
Sopimukset
1.
Asetuksen (EY) N:o 1673/2000 2 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettujen varsien osto- tai myyntisopimuksissa, jalostussitoumuksissa ja jalostustoimeksiannoissa on oltava vähintään
seuraavat tiedot:

a) sopimuksen tekopäivä ja maininta satoa koskevasta markkinointivuodesta;

b) ensimmäisen jalostajan hyväksymisnumero, viljelijän tunnistusnumero neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 (1)
säädetyssä yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä
sekä näiden nimet ja osoitteet;

b) ilmoitus osto- tai myyntisopimusten, jalostussitoumusten ja
jalostustoimeksiantojen kohteena olevan pellavan ja hampun
kokonaisviljelyaloista erikseen.

Jäsenvaltio voi kuitenkin edellyttää, että ensimmäisen alakohdan
a alakohdassa tarkoitetun luettelon sijaan on toimitettava kopio
kustakin kyseessä olevasta asiakirjasta.

Jos jotkut jalostussopimukset tai -sitoumukset koskevat viljelyaloja, jotka sijaitsevat muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa
ensimmäinen jalostaja on hyväksytty, asianomaisen on toimitettava kyseisiä aloja koskevat ensimmäisessä alakohdassa säädetyt
tiedot myös sille jäsenvaltiolle, jossa sato korjataan.

c) yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä säädetyn viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän mukainen kyseessä olevan
viljelylohkon tunnus;

d) kuitujen tuotantoon tarkoitetun pellavan viljelyalat ja hampun viljelyalat erikseen.

2.
Varsien osto- tai myyntisopimus tai jalostustoimeksianto
voidaan siirtää ennen kyseisen markkinointivuoden 1 päivää
tammikuuta muulle kuin alun perin sopimuksen tehneelle hyväksytylle ensimmäiselle jalostajalle viljelijän sekä luopujan ja
siirronsaajan allekirjoittamalla sopimuksella.

2.
Hyväksyttyjen ensimmäisten jalostajien ja jalostajiin rinnastettavien tuottajien on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle markkinointivuoden kultakin ensimmäiseltä kuuden
kuukauden jaksolta ja myöhemmin kultakin neljän kuukauden
jaksolta sekä kultakin ryhmältä, jotka on varastoitu erikseen,
ennen seuraavan kuukauden loppua

a) tuotettujen kuitujen määrät, joille haetaan tukea;

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sopimukset voidaan siirtää kyseisen markkinointivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen
vain asianmukaisesti perustelluissa erityisoloissa ja jäsenvaltion
luvalla.

b) muiden tuotettujen kuitujen määrät;

(1) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1.

c) yritykseen tuotujen varsien kokonaismäärä;
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määrää tarkoittava ”Q”, jolle tukea myönnetään, seuraavan kaavan mukaisesti:

d) varaston tilanne;

e) tarvittaessa 1 kohdan a alakohdan mukaisesti laadittu luettelo 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti
siirretyistä varsien osto- tai myyntisopimuksista ja jalostustoimeksiannoista, josta käy ilmi siirronsaajan ja luopujan
nimi.

Jalostajaan rinnastettavan tuottajan on esitettävä kultakin kyseessä olevalta ajanjaksolta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen kanssa asiakirjat niiden kuitujen osalta, jotka on
saatettu markkinoille ja joille haetaan tukea. Jäsenvaltio määrittää mainitut asiakirjat, ja niihin sisältyvät vähintään kopiot pellava- ja hamppukuitujen myyntilaskuista sekä varret jalostaneen
hyväksytyn ensimmäisen jalostajan todistuksesta, johon on merkitty saatujen kuitujen määrät ja tyypit.

Kun jonkin markkinointivuoden yritykseen tuomiset, yrityksestä
viemiset ja jalostukset on lopullisesti saatettu päätökseen, hyväksytty ensimmäinen jalostaja ja jalostajaan rinnastettava tuottaja
voivat keskeyttää tässä kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten toimittamisen ilmoitettuaan siitä ensin jäsenvaltiolle.

3.
Hyväksyttyjen ensimmäisten jalostajien on esitettävä ennen kyseessä olevaa markkinointivuotta seuraavaa 1 päivää toukokuuta toimivaltaiselle viranomaiselle tärkeimmät käyttötarkoitukset, joihin kuidut ja muut saadut tuotteet on tarkoitettu.

7 artikla
Tukikelpoisuus
1.
Asetuksen (EY) N:o 1673/2000 2 artiklassa tarkoitettuun
pellavan- ja hampunvarsien jalostustukeen ovat oikeutettuja ainoastaan pellava- tai hamppukuidut, jotka

a) ovat peräisin varsista, joita koskee 5 artiklassa tarkoitettu
osto- tai myyntisopimus, jalostussitoumus tai jalostustoimeksianto sellaisista kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan tai
hampun viljelylohkoista, joista on esitetty asetuksen (ETY)
N:o 796/2004 II osan II osaston I luvussa tarkoitettu yhtenäishakemus sitä vuotta varten, jona markkinointivuosi alkaa;

Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)]

Kaavassa ”P” vastaa sellaista saatujen tukikelpoisten kuitujen
määrää, jonka epäpuhtauksien ja päistäreiden osuus on alle sallitun prosentuaalisen osuuden ”x”.

8 artikla
Taatut kansalliset määrät
1.
Asetuksen (EY) N:o 1673/2000 3 artiklan 2 kohdan b
alakohdassa säädetty lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen 5 000 tonnin jakaminen taattuihin kansallisiin määriin tehdään ennen kuluvan markkinointivuoden 16 päivää marraskuuta kyseessä olevien jäsenvaltioiden komissiolle ennen 16
päivää lokakuuta toimittamien ilmoitusten perusteella; ilmoitukset koskevat

a) viljelyaloja, joita koskee tämän asetuksen 6 artiklan mukaisesti esitetty osto- tai myyntisopimus, jalostussitoumus tai
jalostustoimeksianto;

b) pellavan ja hampun varsien ja kuitujen satoarviota.

2.
Niiden kansallisten määrien vahvistamiseksi, joille voidaan
myöntää jalostustukea markkinointivuodeksi, vahvistamiseksi jäsenvaltioiden on määritettävä ennen kyseessä olevan markkinointivuoden 1 päivää tammikuuta asetuksen (EY) N:o
1673/2000 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti toteutettujen taattujen kansallisten määrien siirrot.

Tämän artiklan 4 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltio voi kuitenkin mukauttaa siirretyt määrät ennen tämän asetuksen 7 artiklan
1 kohdan b alakohdassa säädettyä määräpäivää seuraavaa 1
päivää elokuuta.

b) hyväksytty ensimmäinen jalostaja on saanut ennen markkinointivuoden loppua seuraavaa 1 päivää toukokuuta ja jotka
jalostajaan rinnastettava tuottaja on saattanut markkinoille
ennen mainittua päivämäärää.

3.
Asetuksen (EY) N:o 1673/2000 2 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi pitkien ja lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen määrä, josta voidaan myöntää markkinointivuoden mukaista jalostustukea hyväksytylle ensimmäiselle jalostajalle tai
jalostajaan rinnastettavalle tuottajalle, on rajoitettu osto- tai
myyntisopimuksen tai jalostussitoumuksen tai tapauksen mukaan jalostustoimeksiannon mukaisiin lohkojen hehtaarimääriin
kerrottuna määritettävällä yksikkömäärällä.

2.
Jos jäsenvaltio päättää myöntää asetuksen (EY) N:o
1673/2000 2 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaista tukea
lyhyille pellavakuiduille tai hamppukuiduille, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden pitoisuus on yli 7,5 prosenttia, lasketaan

Jäsenvaltio määrittää ennen kuluvan markkinointivuoden 1 päivää tammikuuta omalle alueelleen ja kullekin kolmelle kyseessä
olevalle kuitutyypille ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun yksikkömäärän.
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4.
Jos joidenkin hyväksyttyjen ensimmäisten jalostajien tai
jalostajiin rinnastettavien tuottajien tukikelpoisten kuitujen
määrä on alle heille 3 kohdan mukaisesti kuuluvan määrän,
jäsenvaltio voi saatuaan kaikki 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt kyseisen markkinointivuoden ilmoitukset suurentaa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja yksikkömääriä ja
jakaa käytettävissä olevat määrät uudelleen muiden hyväksyttyjen ensimmäisten jalostajien tai jalostajiin rinnastettavien tuottajien kesken, joiden tukikelpoiset määrät ylittävät heidän omat
enimmäismääränsä.

9 artikla
Tukihakemus
1.
Saadakseen varsien jalostustukea hyväksytyn ensimmäisen
jalostajan on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle tukihakemus, joka koskee ennen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettua päivämäärää kyseessä olevana markkinointivuonna
saaduista varsista tuotettuja pitkiä ja lyhyitä pellavakuituja sekä
hamppukuituja. Hakemus on jätettävä viimeistään 6 artiklan 1
kohdassa säädettynä päivänä.

Jos osa kuiduista saadaan varsista, jotka on tuotettu muussa
kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ensimmäinen jalostaja on hyväksytty, tukihakemus on jätettävä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle
viranomaiselle, jossa varsien sato on korjattu, ja tukihakemuksesta on toimitettava kopio siihen jäsenvaltioon, jossa ensimmäinen jalostaja on hyväksytty.
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10 artikla
Tuen ennakko
1.
Jos 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädettyyn tuotettuja kuituja koskevaan ilmoitukseen liittyy ennakonmaksua koskeva hakemus, ennakko maksetaan hyväksytylle ensimmäiselle
jalostajalle hakemuksen jättämiskuukautta seuraavan kuukauden
loppuun mennessä, jos tukihakemus on esitetty 9 artiklan mukaisesti. Rajoittamatta 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun enimmäismäärän soveltamista ennakko on 80 prosenttia ilmoitettuja
kuitumääriä vastaavasta tuesta.

2.
Ennakko maksetaan vain, jos 13 artiklassa säädetyissä tarkastuksissa ei ole todettu kyseiseltä markkinointivuodelta hakijaa koskevia sääntöjenvastaisuuksia ja jos vakuus on asetettu.

Lyhyiden pellavakuitujen puhdistustoimeksiantoihin liittyviä vakuuksia lukuun ottamatta vakuus on kunkin hyväksytyn ensimmäisen jalostajan ja kunkin kuitutyypin osalta 35 prosenttia
8 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta
kertolaskutoimituksesta saatavia kuitumääriä vastaavasta tuen
määrästä.

Jäsenvaltio voi kuitenkin säätää, että vakuuden määrä perustuu
tuotantoarvioihin. Tällöin

a) vakuutta ei voida vapauttaa kokonaan tai osittain ennen tuen
myöntämistä;
2.
Saadakseen varsien jalostustukea jalostajaan rinnastettavan
tuottajan on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle tukihakemus, joka koskee ennen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettua päivämäärää kyseessä olevana markkinointivuonna
saaduista varsista tuotettuja ja markkinoille saatettuja pitkiä ja
lyhyitä pellavakuituja sekä hamppukuituja. Hakemus on jätettävä viimeistään 6 artiklan 1 kohdassa säädettynä päivänä.

b) rajoittamatta viidennen alakohdan soveltamista vakuuden
määrä ei voi olla suhteessa maksettujen ennakoiden kokonaismäärään alhaisempi kuin

— 110 prosenttia kyseessä olevan markkinointivuoden 30
päivään huhtikuuta asti,
3.

Tukihakemuksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:
— 75 prosenttia kyseessä olevan markkinointivuoden 1 päivän toukokuuta ja 31 päivän elokuuta välisenä aikana,

a) hakijan nimi, osoite sekä allekirjoitus, ja tapauksen mukaan
ensimmäisen jalostajan hyväksymisnumero tai jalostajaan
rinnastettavan tuottajan tunnistusnumero yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä;

— 50 prosenttia kyseessä olevan markkinointivuoden 1 päivän syyskuuta ja tuen loppuosan maksamisen välisenä
aikana.

b) maininta siitä, että pitkistä ja lyhyistä pellavakuiduista ja
hamppukuiduista, joille tukea haetaan, tehdään 6 artiklan 2
kohdan a alakohdassa säädetyt ilmoitukset.

Lyhyiden pellavakuitujen puhdistustoimeksiantoihin liittyvä vakuus on 110 prosenttia

Tuen myöntämiseksi 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt
ilmoitukset ovat tukihakemuksen olennainen osa.

— 8 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta
kertolaskutoimituksesta saatavia kuitumääriä vastaavasta
tuen määrästä, tai
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— kyseessä olevaan markkinointivuoteen liittyvien maksettujen
ennakoiden kokonaismäärästä, jos jäsenvaltio soveltaa tämän
kohdan kolmatta alakohtaa.

b) osto- tai myyntisopimuksissa, jalostussitoumuksissa ja jalostustoimeksiannoissa olevat viljelylohkoja koskevat tiedot vastaavat asetuksen (EY) N:o 1782/2003 mukaisesti määriteltyjä
tietoja;

Vakuus vapautetaan tuen myöntämistä seuraavan ensimmäisen
ja kymmenennen päivän välillä niiden määrien perusteella, joille
jäsenvaltio on myöntänyt jalostustukea.

c) varmistetaan niiden määrien perusteet, joille hyväksytyt ensimmäiset jalostajat ja jalostajiin rinnastettavat tuottajat hakevat tukea.

3.
Asetuksen (ETY) N:o 2220/85 3 artiklaa sekä II, III ja VI
osastoa sovelletaan tässä artiklassa tarkoitettuihin vakuuksiin.

Tarkastukset, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tekee hyväksytylle ensimmäiselle jalostajalle, koskevat kaikkien
yhteisössä tuotettujen kuiduntuotantoon tarkoitettujen pellavanja hampunvarsien jalostustoimia.

11 artikla
Täydennystuki
Asetuksen (EY) N:o 1673/2000 4 artiklassa tarkoitettua täydennystukea myönnetään pitkien pellavakuitujen hyväksytylle ensimmäiselle jalostajalle viljelyaloista, jotka sijaitsevat mainitun
asetuksen liitteessä tarkoitetuilla alueilla ja joista on tehty
osto- tai myyntisopimus ja tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitetty sitoumus.

Viljelyala, jolle täydennystukea myönnetään, voi enimmillään
kuitenkin olla kyseessä olevana markkinointivuonna saatujen
jalostustuen kelpoisuusedellytykset täyttävien pitkien pellavakuitujen määrä jaettuna sadolla, joka on 680 kilogrammaa pitkiä
pellavakuituja hehtaarilta.

12 artikla
Tukien maksaminen
1.
Jalostustukea ja tarvittaessa täydennystukea myönnetään
kaikkien säädettyjen tarkastusten jälkeen, kun kyseisen markkinointivuoden tukikelpoisten kuitujen lopulliset määrät on vahvistettu.

2.
Toimivaltainen viranomainen määrittelee 1 kohdassa tarkoitetut paikalla tehtävät tarkastukset erityisesti riskianalyysin
perusteella siten, että kunakin markkinointivuonna tarkastetaan
vähintään 75 prosenttia hyväksytyistä ensimmäisistä jalostajista
ja 10 prosenttia jalostajiin rinnastettavista tuottajista. Paikalla
tehtävien tarkastusten määrän jäsenvaltiossa on kuitenkin aina
oltava vähintään pellava- ja hamppuhehtaarien kokonaismäärä
kyseisessä jäsenvaltiossa jaettuna 750:lla.

Paikalla tehtävät tarkastukset koskevat myös kaikkia lyhyiden
pellavakuitujen puhdistajia, jotka ovat tehneet puhdistustoimeksiannon hyväksyttyjen ensimmäisten jalostajien kanssa.

3.
Paikalla tehtäviin tarkastuksiin on sisällyttävä erityisesti
seuraavat tarkastukset:

a) laitosten, varastojen ja saatujen kuitujen tarkastus;

b) varasto- ja rahoituskirjanpidon tarkastus;

c) eri tuotantotapojen energiankulutuksen ja työvoiman käyttöä
koskevien asiakirjojen tarkastus;
2.
Jäsenvaltion, jonka alueella pellavan tai hampun varret on
korjattu, on maksettava jalostustuki ja tarvittaessa täydennystuki
ennen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä määräpäivää
seuraavaa 15 päivää lokakuuta.

d) kaikkien tarkastuksen kannalta hyödyllisten kaupallisten asiakirjojen tarkastus.

1.
Tarkastuksia tehdään, jotta varmistetaan tuen myöntämisedellytysten noudattaminen ja erityisesti se, että

Jos kuitujen tukikelpoisuutta ja erityisesti lyhyiden pellavakuitujen tai hamppukuitujen epäpuhtauspitoisuutta epäillään, kyseisistä eristä otetaan edustava näyte ja kyseiset ominaisuudet määritetään tarkasti. Jäsenvaltio arvioi tarvittaessa tilanteesta riippuen ne määrät, jotka eivät ole tukikelpoisia niiden määrien
joukossa, joille tukea haetaan.

a) ensimmäisiä jalostajia koskevia hyväksymisedellytyksiä ja jalostajiin rinnastettavia tuottajia koskevia velvollisuuksia noudatetaan;

Asetuksen (EY) N:o 1673/2000 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa tarkastuksen tekevä jäsenvaltio ilmoittaa tarkastuksen tuloksista viipymättä sille jäsenvaltiolle, jonka kuuluu
maksaa tuki.

13 artikla
Tarkastukset
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14 artikla
Seuraamukset
1.
Jos tarkastuksessa ilmenee, että hyväksymishakemuksen
sitoumuksia ei ole noudatettu, hyväksyminen peruutetaan viipymättä ja poiketen siitä, mitä 3 artiklan 3 kohdassa säädetään,
ensimmäiselle jalostajalle, jonka hyväksyminen on peruutettu,
voidaan myöntää uusi hyväksyminen aikaisintaan edellä mainitun tarkastuspäivän tai mainittujen sitoumusten noudattamatta
jättämisen toteamisen jälkeisenä toisena markkinointivuonna.

2.
Jos väärä ilmoitus on tehty tahallaan tai vakavan laiminlyönnin seurauksena tai jos ensimmäinen jalostaja on tehnyt
varsien osto- tai myyntisopimuksia tai jalostussitoumuksia hehtaarimäärille, jotka tavanomaisissa olosuhteissa johtaisivat huomattavasti suurempaan tuotantoon kuin hyväksynnässä ilmoitettujen teknisten erittelyiden mukaan on mahdollista jalostaa,
hyväksytty ensimmäinen jalostaja tai jalostajaan rinnastettava
tuottaja suljetaan jalostustukijärjestelmän tai asetuksen (EY)
N:o 1673/2000 4 artiklassa tarkoitetun täydennystukijärjestelmän ulkopuolelle kyseiseksi ja seuraavaksi markkinointivuodeksi.

3.
Jos joltakin 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulta jaksolta
todetaan, että pitkien ja lyhyiden pellavakuitujen tai hamppukuitujen määrät, joille tukea haetaan, ylittävät kyseisellä jaksolla
tosiasiallisesti saadut tukikelpoisuusedellytykset täyttävät määrät,
kullekin kuitutyypille myönnettävissä oleva tuki lasketaan kyseisenä markkinointivuonna tosiasiallisesti tukikelpoisten määrien
perusteella, vähennettynä todettu ylitys kaksinkertaisena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 3 kohdan säännösten
soveltamista.

4.
Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta 9 artiklassa tarkoitetun tukihakemuksen jättämisen myöhästyminen tai 6 artiklassa
säädettyjen tietojen esittämisen tai ilmoittamisen myöhästyminen aiheuttaa niiden hakemuksen kohteena olevien tukimäärien
vähentämisen 1 prosentilla työpäivää kohti, joihin asianomaisella olisi ajoissa jätetyn hakemuksen tai tietojen jättämisen tai
ilmoittamisen mukaan oikeus. Jos viivästys on yli 25 päivää,
tukihakemusta ja 6 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tietoja ei
hyväksytä.
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a) ne tarvittaessa 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti mukautetut
lyhyiden ja pitkien pellavakuitujen ja hamppukuitujen kokonaismäärät, joista on tehty tukihakemus kyseessä olevan jakson aikana;

b) kuukausittain myydyt määrät ja niitä vastaavat hinnat, jotka
ovat todettavissa yhteisöstä peräisin olevien kuitujen tärkeimmillä markkinoilla markkinoiden edustavimpien laatujen tuotantovaiheessa;

c) markkinointivuosittain yhteenveto yhteisöstä peräisin olevista
varsista saatujen, kyseisen jakson lopulla varastoissa olevien
pitkien ja lyhyiden pellavakuitujen sekä hamppukuitujen
määristä.

2.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kuluvan markkinointivuoden 31 päivänä tammikuuta

a) asetuksen (EY) N:o 1673/2000 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehtyjen taattujen kansallisten määrien siirrot sekä näiden siirtojen tuloksena olevat taatut kansalliset määrät;

b) yhteenveto niistä kuitujen tuotantoon tarkoitetuista pellavan
ja hampun viljelyaloista, joista on tehty asetuksen (EY) N:o
1673/2000 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sopimus tai
sitoumus;

c) tämän asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistetut
yksikkömäärät;

d) pellavan ja hampun varsien ja kuitujen arvioitu tuotanto;

e) hyväksyttyjen jalostusyritysten lukumäärä sekä eri kuitutyyppien kokonaisjalostuskapasiteetti kuluvana markkinointivuonna;

f) tarvittaessa toimeksiantojen perusteella toimivien lyhyiden
pellavakuitujen puhdistajien lukumäärä.
5.
Edellä 11 artiklassa tarkoitettua täydennystukea vähennetään tarvittaessa samalla prosenttimäärällä kuin se, joka vaikuttaa kyseisenä markkinointivuonna myönnettävän jalostustuen
kokonaismäärään.

15 artikla

3.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään
kunkin vuoden 15 päivänä joulukuuta toiseksi viimeisen markkinointivuoden osalta

a) yhteenveto pitkien ja lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen kokonaismääristä, joita tukihakemus koskee ja joille

Ilmoitukset
1.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kunkin 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun jakson
loppua seuraavana toisena kuukautena

i) on myönnetty oikeus asetuksen (EY) N:o 1673/2000
2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun jalostustukeen;
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ii) ei ole myönnetty jalostustukioikeutta; tällöin on ilmoitettava tämän asetuksen 8 artiklan säännöksistä johtuvien
taattujen kansallisten määrien ylityksen vuoksi ilman tukea jääneet määrät;
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sin määräytymisperuste on asetuksen (EY) N:o 1913/2006 2 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräytymisperuste.

17 artikla
iii) on annettu tämän asetuksen 10 artiklassa tarkoitettu vakuus;

b) hyväksyttyjen ensimmäisten jalostajien ja jalostajaan rinnastettavien tuottajien saamat lyhyiden pellavakuitujen tai
hamppukuitujen kokonaismäärät, jotka eivät ole tukikelpoisia, koska niiden epäpuhtauspitoisuus ylittää asetuksen (EY)
N:o 1673/2000 2 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädetyn
sallitun enimmäismäärän;

c) yhteenveto asetuksen (EY) N:o 1673/2000 liitteessä ilmoitetuilla I ja II alueilla sijaitsevien hehtaarien määristä, joille
on myönnetty mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitettua
täydennystukea;

d) tarvittaessa tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdan toisessa
alakohdassa ja 8 artiklan 4 kohdassa säädettyjen mukautusten tuloksena saadut taatut kansalliset määrät ja yksikkömäärät;

e) niiden tämän asetuksen 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen seuraamusten lukumäärä, joista on päätetty tai
joita tutkitaan edelleen;

f) tarvittaessa kertomus tämän asetuksen 3 artiklan 4 kohdassa
tarkoitettujen säännösten toiminnasta sekä asiaa koskevista
tarkastuksista ja määristä.

4.
Jos jäsenvaltio päättää asetuksen (EY) N:o 1673/2000 2 artiklan 3 kohdan b alakohdan toisen alakohdan mukaisesti
myöntää tukea lyhyille pellavakuiduille tai hamppukuiduille, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden pitoisuus on yli 7,5 prosenttia, sen on ilmoitettava siitä komissiolle viimeistään kuluvan
markkinointivuoden 31 päivänä tammikuuta ja mainittava tarkoitetut perinteiset menekkimahdollisuudet.

Tällöin jäsenvaltion on lisättävä tämän artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin erittely tukihakemuksen
kohteena olevista lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen
niistä tosiasiallisista määristä, ilman mukautuksia, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden pitoisuus on yli 7,5 prosenttia.

Tuontihamppu
1.
Asetuksen (EY) N:o 1673/2000 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu todistus laaditaan tämän
asetuksen liitteessä I olevan mallin mukaisille lomakkeille. Todistus myönnetään vain, jos tuontijäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla on todistettu, että kaikkia säädettyjä edellytyksiä noudatetaan.

Kyseessä olevien jäsenvaltioiden on vahvistettava todistushakemuksen sekä todistuksen myöntämisen ja käytön osalta täytettävät edellytykset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2 kohdan säännösten soveltamista. Todistuslomakkeen 1, 2,
4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 ja 25 kohta on kuitenkin ehdottomasti täytettävä.

Todistuksia voidaan myöntää ja käyttää tietojenkäsittelyjärjestelmien avulla toimivaltaisten viranomaisten vahvistamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Kyseisten todistusten on oltava
sisällöltään samanlaisia kuin ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettujen todistusten paperiversiot. Jäsenvaltioissa,
joissa tällaisia tietojenkäsittelyohjelmia ei ole saatavilla, tuoja
voi käyttää ainoastaan todistuksen paperiversiota.

Kunkin kyseessä olevan jäsenvaltion on luotava asetuksen (EY)
N:o 1673/2000 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu valvontajärjestelmä.

2.
Asetuksen (EY) N:o 1673/2000 5 artiklan 2 kohdan kolmannen luetelmakohdan soveltamiseksi kyseessä olevien jäsenvaltioiden on otettava käyttöön muuhun kuin kylvämiseen tarkoitettujen hampunsiementen tuojia koskeva hyväksymisjärjestelmänsä. Hyväksymisjärjestelmä pitää sisällään hyväksymisedellytysten määritelmän, valvontajärjestelmän ja väärinkäytösten
yhteydessä sovellettavat seuraamukset.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen hampunsiementen
tuonnin yhteydessä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus voidaan myöntää ainoastaan, jos hyväksytty tuoja sitoutuu
siihen, että toimivaltaisille viranomaisille esitetään jäsenvaltion
vahvistamassa määräajassa ja määrittelemin edellytyksin asiakirjat, joilla todistetaan, että todistuksessa mainituille hampunsiemenille on tehty alle 12 kuukauden määräajassa, joka alkaa
todistuksen myöntämispäivästä, jokin seuraavista toimista:

16 artikla
Määräytymisperuste
Kunkin 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jakson kyseessä olevan
määrän ennakkoa ja jalostustukea koskeva euron muuntokurs-

a) sellaiseen tilaan saattaminen, jossa siemenet eivät sovellu
kylvämiseen;
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b) sekoittaminen muiden kuin hampunsiementen kanssa rehuna käytettäväksi seokseksi, jossa hampunsiementen osuus
kaikista siemenistä on enintään 15 prosenttia ja tietyissä
poikkeustapauksissa hyväksytyn tuojan perustellusta pyynnöstä enintään 25 prosenttia;
c) jälleenvienti kolmanteen maahan.
Jos osalle todistuksen kohteena olevista hampunsiemenistä ei
kuitenkaan ole tehty toisessa alakohdassa tarkoitettuja toimia
vahvistetussa 12 kuukauden määräajassa, jäsenvaltio voi hyväksytyn tuojan perustellusta pyynnöstä pidentää mainittua määräaikaa yhdellä tai kahdella kuuden kuukauden pituisella jaksolla.
Ne toimijat, jotka ovat toteuttaneet kyseiset toimet, laativat toisessa alakohdassa tarkoitetut todistukset, joissa on annettava
vähintään seuraavat tiedot:
a) toimijan nimi, täydellinen osoite, jäsenvaltio ja allekirjoitus;
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Tuontijäsenvaltion on tarvittaessa toimitettava kyseessä olevalle
jäsenvaltiolle jäljennös tuontijäsenvaltiossa toteutettuja toimia
koskevista, hyväksyttyjen tuojien antamista todistuksista. Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tarkastusten yhteydessä
havaitaan väärinkäytöksiä, kyseessä olevan jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta tuontijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.
4.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 ja 2 kohdan
mukaisesti annetuista säännöksistä.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin
vuoden 31 päivänä tammikuuta seuraamuksista tai toimenpiteistä, jotka on toteutettu edellisen markkinointivuoden aikana
havaittujen väärinkäytösten vuoksi.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle todistusten myöntämisestä ja tässä artiklassa tarkoitetuista tarkastuksista vastaavien
toimivaltaisten viranomaisten nimet ja osoitteet, ja komissio
toimittaa nämä tiedot muille jäsenvaltioille.
18 artikla

b) kuvaus toteutetusta toimesta, joka noudattaa toisessa alakohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, sekä toimen toteuttamispäivä;

Kumotaan asetus (EY) N:o 245/2001.

c) toimen kohteena olleiden hampunsiementen määrä kilogrammoina ilmaistuna.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän
asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

3.
Kunkin kyseessä olevan jäsenvaltion on tarkastettava riskianalyysin perusteella 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja alueellaan toteutettuja toimia koskevien todistusten oikeellisuus.

19 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 6 päivänä kesäkuuta 2008.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja
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LIITE II
Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista
Komission asetus (EY) N:o 245/2001
(EYVL L 35, 6.2.2001, s. 18)
Komission asetus (EY) N:o 1093/2001
(EYVL L 150, 6.6.2001, s. 17)
Komission asetus (EY) N:o 52/2002
(EYVL L 10, 12.1.2002, s. 10)
Komission asetus (EY) N:o 651/2002
(EYVL L 101, 17.4.2002, s. 3)

Ainoastaan 1 artiklan 2 kohta

Komission asetus (EY) N:o 1401/2003
(EUVL L 199, 7.8.2003, s. 3)
Komission asetus (EY) N:o 873/2005
(EUVL L 146, 10.6.2005, s. 3)
Komission asetus (EY) N:o 1913/2006
(EUVL L 365, 21.12.2006, s. 52)

Ainoastaan 24 artikla
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LIITE III
Vastaavuustaulukko
Asetus (EY) N:o 245/2001

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan johdantokappale

2 artiklan johdantokappale

2 artiklan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan a alakohta

2 artiklan toisen luetelmakohdan johdantokappale

—

2 artiklan toisen luetelmakohdan a alakohta

2 artiklan b alakohta

2 artiklan toisen luetelmakohdan b alakohta

2 artiklan c alakohta

2 artiklan toisen luetelmakohdan c alakohta

2 artiklan d alakohta

3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

3 artiklan 1 kohdan johdantokappale

3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

3 artiklan 1 kohdan a alakohta

3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan
ensimmäinen luetelmakohta

3 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta

3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan
toinen luetelmakohta

3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta

3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan
kolmas luetelmakohta

3 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohta

3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta

3 artiklan 1 kohdan c alakohta

3 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

—

3 artiklan 2 kohdan johdantokappale

3 artiklan 2 kohdan johdantokappale

3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

3 artiklan 2 kohdan a alakohta

3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan a alakohta

3 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta

3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan b alakohta

3 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta

3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan c alakohta

3 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohta

3 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta

3 artiklan 2 kohdan b alakohta

3 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta

3 artiklan 2 kohdan c alakohta

3 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta

3 artiklan 2 kohdan d alakohta

3 artiklan 3–6 kohta

3 artiklan 3–6 kohta

4 artiklan johdantokappale

4 artiklan johdantokappale

4 artiklan a alakohta

4 artiklan a alakohta

4 artiklan b alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

4 artiklan b alakohdan i alakohta

4 artiklan b alakohdan toinen luetelmakohta

4 artiklan b alakohdan ii alakohta

4 artiklan b alakohdan kolmas luetelmakohta

4 artiklan b alakohdan iii alakohta

4 artiklan c ja d alakohta

4 artiklan c ja d alakohta

5 artikla

5 artikla

6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen
luetelmakohta

6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

6 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

6 artiklan 2 ja 3 kohta

6 artiklan 2 ja 3 kohta
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Asetus (EY) N:o 245/2001
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Tämä asetus

7 artiklan 1 kohdan johdantokappale

7 artiklan 1 kohdan johdantokappale

7 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

7 artiklan 1 kohdan a alakohta

7 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta

7 artiklan 1 kohdan b alakohta

7 artiklan 2 kohta

7 artiklan 2 kohta

8 artiklan 1 kohdan johdantokappale

8 artiklan 1 kohdan johdantokappale

8 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

8 artiklan 1 kohdan a alakohta

8 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta

8 artiklan 1 kohdan b alakohta

8 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

8 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

9 artiklan 1 ja 2 kohta

9 artiklan 1 ja 2 kohta

9 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

9 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

9 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen
luetelmakohta

9 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

9 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

9 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

9 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

9 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

10, 11 ja 12 artikla

10, 11 ja 12 artikla

13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen
luetelmakohta

13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmas luetelmakohta

13 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta

13 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

13 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

13 artiklan 2 kohta

13 artiklan 2 kohta

13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale

13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen
luetelmakohta

13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmas luetelmakohta

13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta

13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan neljäs luetelmakohta

13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohta

13 artiklan 3 kohdan toinen ja kolmas alakohta

13 artiklan 3 kohdan toinen ja kolmas alakohta

14 artikla

14 artikla

15 artiklan 1 ja 2 kohta

15 artiklan 1 ja 2 kohta

15 artiklan 3 kohdan johdantokappale

15 artiklan 3 kohdan johdantokappale

15 artiklan 3 kohdan a alakohdan 1 alakohta

15 artiklan 3 kohdan a alakohdan i alakohta

15 artiklan 3 kohdan a alakohdan 2 alakohta

15 artiklan 3 kohdan a alakohdan ii alakohta

15 artiklan 3 kohdan a alakohdan 3 alakohta

15 artiklan 3 kohdan a alakohdan iii alakohta

15 artiklan 3 kohdan b–f alakohta

15 artiklan 3 kohdan b–f alakohta

15 artiklan 4 kohta

15 artiklan 4 kohta

16 artikla

16 artikla

17 artikla

—

17 a artiklan 1 kohta

17 artiklan 1 kohta

17 a artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

17 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

17 a artiklan 2 kohdan toisen alakohdan johdantokappale

17 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan johdantokappale
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Asetus (EY) N:o 245/2001
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17 a artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen
luetelmakohta

17 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a alakohta

17 a artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toinen luetelmakohta

17 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b alakohta

17 a artiklan 2 kohdan toisen alakohdan kolmas luetelmakohta

17 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan c alakohta

17 a artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

17 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

17 a artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan johdantokappale

17 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan johdantokappale

17 a artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan ensimmäinen
luetelmakohta

17 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan a alakohta

17 a artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan toinen luetelmakohta

17 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan b alakohta

17 a artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan kolmas luetelmakohta

17 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan c alakohta

17 a artiklan 3 ja 4 kohta

17 artiklan 3 ja 4 kohta

18 artikla

—

—

18 artikla

19 artiklan ensimmäinen alakohta

19 artikla

19 artiklan toinen ja kolmas alakohta

—

Liite

Liite I

—

Liitteet II ja III

