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


ASETUKSET




KOMISSION ASETUS (EY) N:o 612/2009,
annettu 7 päivänä heinäkuuta 2009,
maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista
säännöistä
(uudelleenlaadittu toisinto)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Uruguayn kierroksen maataloussopimuksen (4) täytäntöönpanon yhteydessä vientituen myöntämisen edellytyk
senä on pääsääntöisesti tuen ennakkovahvistuksen
sisältävä vientitodistus. Yhteisön toimitukset kansainväli
sille järjestöille, asevoimille ja muonitustarkoituksiin sekä
sangen pienten tuotemäärien vienti ovat kuitenkin hyvin
erikoislaatuisia ja niiden taloudellinen merkitys on vähäi
nen. Näiden syiden vuoksi on säädetty erityisjärjestelmästä,
johon ei kuulu vientitodistusta ja jolla pyritään toisaalta
helpottamaan vientitoimia ja toisaalta välttämään taloudel
lisille toimijoille ja toimivaltaiselle hallinnolle aiheutuvat
turhat hallinnolliset rasitteet.

(4)

Vientipäivänä olisi pidettävä päivää, jona tullitoimipaikka
vastaanottaa asianomaisen ilmoituksen, jossa tämä ilmoit
taa aikovansa viedä tuotteet, joista hän hakee vientitukea.
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on kiinnittää erityisesti
tulliviranomaisten huomio siihen, että suunniteltu toimi
toteutetaan yhteisön tuella, jotta nämä viranomaiset aloit
taisivat aiheelliset tarkastukset. Tämän vastaanottamisen
ajankohtana tuotteet asetetaan tullivalvontaan niiden tosi
asialliseen vientiin asti. Kyseistä päivää pidetään viitepäivä
määränä viedyn tuotteen määrää, luonnetta ja
ominaisuuksia määritettäessä.

(5)

Lähetettäessä tuotteet irtotavarana tai muissa kuin vakio
pakkauksissa tuotteiden tarkka nettomassa voi olla tie
dossa vasta kun ne on lastattu kuljetusvälineeseen. Tästä
syystä olisi säädettävä, että vienti-ilmoituksessa olisi ilmoi
tettava arvio massasta.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti
sen 170 ja 192 artiklan yhdessä 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista
koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päi
vänä huhtikuuta 1999 annettua komission asetusta
(EY) N:o 800/1999 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Koska uusia muutoksia tehdään mainittuun asetukseen, selkeyden vuoksi se olisi
uudelleenlaadittava.

(2)

Neuvoston antamissa yleisissä säännöissä säädetään, että
tuki maksetaan esitettäessä todisteet tuotteiden viennistä
yhteisön ulkopuolelle. Oikeus tukeen syntyy periaatteessa
välittömästi, kun tuotteet ovat poistuneet yhteisön mark
kinoilta, jos kaikkiin kolmansiin maihin sovelletaan yhte
näistä tuen määrää. Tapauksessa jossa tuen määrä on
eriytetty tuotteiden määräpaikan mukaan, oikeus tukeen
on sidoksissa tuontiin kolmanteen maahan.

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11.
(3) Katso liite XIX.

(4) EYVL L 336, 23.12.1994, s. 22.
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Maataloustuotteiden viennissä esiintyy lastauspaikkojen
osalta monia kauppaan ja hallintoon liittyviä tilanteita. Sen
vuoksi siitä on vaikeaa antaa yhtenäistä sääntöä, ja jäsen
valtioille olisi annettava mahdollisuus määritellä vientitu
keen oikeutettujen maataloustuotteiden fyysisiin
tarkastuksiin parhaiten soveltuva paikka. Tätä tarkoitusta
varten näyttää olevan erityisen perusteltua voida määritellä
lastauspaikka sen mukaan, lastataanko tuotteet kontteihin
vai lastataanko ne erityisesti irtotavarana, säkeissä vai
laatikoissa lastaamatta niitä myöhemmin kontteihin. Tul
liviranomaisten olisi annettava perustelluista syistä
hyväksyä vientitukea saavien maataloustuotteiden vientiilmoitus, joka jätetään johonkin muuhun tullitoimipaik
kaan kuin tuotteiden lastauspaikan toimivaltaiseen
tullitoimipaikkaan.

(7)

Tukea tai muita taloudellisia suorituksia saavien maata
loustuotteiden viennin valvonnasta fyysisten tarkastusten
avulla 17 päivänä joulukuuta 2008 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1276/2008 (1) asianmukaisen soveltamisen mahdollistamiseksi olisi säädettävä, että vientiilmoituksen ja maataloustuotteiden vastaavuus on
tarkistettava konttiin, kuorma-autoon, laivaan tai muuhun
vastaavaan lastattaessa.

(8)

Olisi säädettävä yksinkertaistetusta menettelystä tukea
määritettäessä huomioon otettavan päivän osalta, kun vie
dään toistuvasti pieniä määriä tuotteita.

(9)

Maatalouden euromääräisen valuuttajärjestelmän sovelta
mista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maata
lousalalla
ja
eräiden
asetusten
muuttamisesta
20 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuk
sessa (EY) N:o 1913/2006 (2) määritelty määräytymisperuste olisi säilytettävä.

(10)

Käsitteen ”vienti yhteisön ulkopuolelle” yhdenmukaisen
tulkinnan kannalta tuotetta olisi pidettävä vietynä päivänä,
jona se on siirtynyt yhteisön tullialueelta.

(11)

Voi olla tarpeen, että viejä tai kuljettaja toteuttaa toimen
piteitä vietäväksi tarkoitettujen tuotteiden pilaantumisen
välttämiseksi vienti-ilmoituksen vastaanottamista seuraa
vien 60 päivän aikana ja ennen vientiä yhteisön tullialu
eelta tai ennen määräpaikkaan saapumista. Eräs tällainen
toimenpide on jäädyttäminen, joka mahdollistaa tuottei
den säilymisen muuttumattomina. Tämän vaatimuksen

(1) EUVL L 339, 18.12.2008, s. 53.
(2) EUVL L 365, 21.12.2006, s. 52.
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noudattamiseksi olisi säädettävä, että jäädyttäminen on sal
littua kyseisenä aikana.

(12)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi varmistettava, että
yhteisöstä vietävät tai tiettyyn määräpaikkaan toimitetta
vat tuotteet ovat tosiasiallisesti samoja tuotteita, joiden
osalta vientiä koskevat tullimuodollisuudet on täytetty. Sen
vuoksi kuljetettaessa tuote muiden jäsenvaltioiden
kautta ennen sen vientiä yhteisön tullialueelta tai saapu
mista tiettyyn määräpaikkaan olisi käytettävä
T5-valvontakappaletta, jota tarkoitetaan tietyistä yhteisön
tullikoodeksista
annetun
neuvoston
asetuksen
(ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä
2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen
(ETY) N:o 2454/93 (3) liitteessä 63. Hallinnollisen
yksinkertaistamisen vuoksi olisi ilmeisesti suotavaa
säätää T5-valvontakappaleen käyttämistä joustavammasta
menettelystä
sovellettaessa
asetuksen
(ETY) N:o 2454/93 412–442 a artiklassa säädettyä
rautatie- ja konttikuljetusten yksinkertaistettua yhteisön
passitusmenettelyä. Mainitun asetuksen mukaan kuljetuk
sen alkaessa yhteisöstä ja päättyessä sen ulkopuolelle raja
tullitoimipaikassa ei tarvitse täyttää minkäänlaisia
tullimuodollisuuksia.

(13)

Toisinaan tuotteet, joiden vientiin haetaan tukea ja jotka on
viety yhteisön tullialueelta, palautetaan sinne uudelleenlas
tausta tai passitusta varten ennen niiden saapumista kysei
sen alueen ulkopuolella sijaitsevaan lopulliseen
määräpaikkaan. Tällaisia palautuksia saatetaan toteuttaa
myös syistä, jotka eivät liity kuljetuksen tarpeisiin, ja var
sinkin keinottelutarkoituksessa. Tällaisissa tapauksissa
yhteisön tullialueelta poistumista koskevan 60 päivän mää
räajan noudattaminen ei ole taattua. Tällaisten tilanteiden
välttämiseksi olisi määriteltävä selkeästi edellytykset, joilla
tällaiset palautukset voidaan tehdä.

(14)

Tässä asetuksessa säädettyyn menettelyyn pitäisi olla
oikeus ainoastaan tuotteilla, jotka ovat vapaassa liikkeessä
ja tarvittaessa, peräisin yhteisöstä. Tiettyjen yhdistelmä
tuotteiden osalta tukea ei vahvisteta itse tuotteelle vaan sen
ainesosina oleville perustuotteille. Jos tuki yksilöidään tällä
tavoin yhden tai useamman ainesosan perusteella, tuen tai
sen osan myöntämiseen riittää, että kyseinen ainesosa tai
kyseiset ainesosat täyttävät edellä tarkoitetut edellytykset
tai eivät enää täytä niitä ainoastaan sen vuoksi, että ne on
yhdistetty muihin tuotteisiin. Tiettyjen ainesosien erityisti
lanteen huomioon ottamiseksi olisi laadittava luettelo tuot
teista, joiden tukia pidetään vahvistettuina yhden ainesosan
perusteella.

(3) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.
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(15)

Yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1)
23–26 artiklassa määritellään tavaroiden muu kuin etuus
kohteluun oikeuttavia alkuperä. Vientituen myöntämisen
osalta ainoastaan sellaisten tuotteiden, jotka on kokonaan
tuotettu tai olennaisilta osin valmistettu yhteisön alueella,
voidaan katsoa olevan peräisin yhteisön alueelta. Sovelta
misen yhdenmukaistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa olisi
täsmennettävä, että tietyt tuotteiden sekoitukset eivät täytä
tuen edellytyksiä.

(21)

Yhteisön viejille olisi tehtävä helpommaksi määräpaikkaan
saapumista koskevien todisteiden saaminen säätämällä,
että jäsenvaltioiden hyväksymät, kansainvälisellä tasolla
tarkastukseen ja valvontaan erikoistuneet laitokset antavat
todistukset eriytettyä vientitukea saaneiden, yhteisöstä vie
tyjen maataloustuotteiden saapumisesta määräpaikkaan.
Vastuu näiden laitosten hyväksymisestä on jäsenvaltioilla,
jotka hyväksyvät ne tapauskohtaisesti tiettyjä ohjeita nou
dattaen. Tähän asetukseen olisi sisällytettävä tärkeimmät
kyseisistä ohjeista.

(16)

Tuen määrä määritetään tuotteen tariffiin luokituksen
perusteella. Tiettyjen sekoitusten tai sarjoiksi pakattujen tai
osista koottavien tavaroiden kohdalla kyseinen luokitus voi
johtaa taloudellisesti perusteltavaa tukea suuremman tuen
myöntämiseen. On siten tarpeen antaa erityissäännöksiä
sekoituksiin ja sarjoiksi pakattuihin sekä osista koottaviin
tavaroihin sovellettavan tuen määrittämisestä.

(22)

Sellaisen viennin, jonka tuki vaihtelee määräpaikan
mukaan, ja muun viennin saattamiseksi yhdenvertaiseksi
olisi säädettävä, että osa erityisesti vientipäivänä sovellet
tavan alemman tuen perusteella laskettavasta tuesta mak
setaan välittömästi, kun viejä on todistanut, että tuote on
viety yhteisön tullialueelta.

(17)

Olisi varmistettava, jos tuen määrä on eriytetty tuotteen
määräpaikan mukaan, että tuote on tuotu sellaiseen kol
manteen maahan, jonka osalta on säädetty tuesta. Tällai
nen
toimenpide
voidaan
tehdä
vaikeuksitta
joustavammaksi, kun kyseessä on vähäiseen tukeen oikeut
tava vienti ja tuotteiden määräpaikkaan saapumisesta
annetaan riittävät takeet. Tämän säännöksen tavoite on
hallinnon yksinkertaistaminen todisteiden esittämisen
osalta.

(23)

Määräpaikan mukaan eriytettyjen tukien osalta määräpai
kan vaihtuessa maksetaan tosiasialliseen määräpaikkaan
sovellettava tuki, joka voi kuitenkin olla enintään enna
kolta vahvistettuun määräpaikkaan sovellettavan määrän
suuruinen. Sen välttämiseksi, että sellaisia määräpaikkoja,
joihin sovelletaan korkeinta tukea, vahvistettaisiin järjestel
mällisesti liikaa, olisi otettava käyttöön tietty seuraamus,
jos määräpaikan vaihtuessa tosiasiallisen määräpaikan tuki
on ennakolta vahvistetun määräpaikan tukea alempi. Tämä
säännös vaikuttaa sen tuen osan laskemiseen, joka voidaan
maksaa heti, kun viejä on toimittanut todisteen siitä, että
tuote on viety yhteisön tullialueelta.

(18)

On aiheellista säätää, että palautustavaramenettelyn alaiset
tuotteet tuo takaisin joko se jäsenvaltio, josta tuotteet ovat
peräisin, tai se jäsenvaltio, johon tuotteet on viety ensiksi.

(24)

Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 23–26 artiklassa määritel
lään tavaroiden muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alku
perä, ja tietyissä tapauksissa olisi sovellettava 24 artiklassa
säädettyä merkittävän jalostamisen tai käsittelyn perustetta
jälleentuotuihin tuotteisiin, jotta olisi mahdollista arvioida,
ovatko aikaisemmin viedyt tuotteet saapuneet
määräpaikkaansa.

(25)

Tietyt vientitoimet voivat johtaa kaupan vääristymiseen.
Tämän välttämiseksi tuen maksamisen edellytyksenä olisi
näiden toimien osalta oltava yhteisön tullialueelta viemi
sen lisäksi se, että tuote on tuotu kolmanteen maahan tai
sitä on jalostettu tai käsitelty merkittävästi. Eräissä tapauk
sissa tuen maksamisen edellytyksenä voi lisäksi olla se, että
tuote on tosiasiallisesti saatettu kolmannen tuojamaan
markkinoille tai sitä on käsitelty tai jalostettu merkittävästi.

(26)

Tuotteen ollessa tuhoutunut tai pilaantunut ennen sen
saattamista kolmannen maan markkinoille tai ennen kuin
sitä on jalostettu merkittävästi, tukea pidetään perusteetto
mana. Viejällä olisi oltava mahdollisuus todistaa, että vienti
on tapahtunut sellaisissa taloudellisissa olosuhteissa, joissa
toimi olisi voitu toteuttaa tavanomaisilla edellytyksillä.

(19)

(20)

Tietyissä tapauksissa on käytettävä lauseketta pakollisesta
määräpaikasta, kun sovelletaan yhtä ainoaa samansuu
ruista tukea kaikkiin määräpaikkoihin tuen ennakkovah
vistuspäivänä. Tukea olisi pidettävä vaihtelevana, jos
vientipäivänä sovellettava tuki on alempi kuin ennakko
vahvistuspäivänä sovellettava tuki, jota on tarvittaessa tar
kistettu vientipäivänä.

Tuen vaihdellessa vietävien tuotteiden määräpaikan
mukaan on esitettävä todiste siitä, että kyseinen tuote on
tuotu kolmanteen maahan. Tuontia koskevien tullimuo
dollisuuksien täyttämiseen kuuluu erityisesti niiden tuon
titullien maksaminen, joiden ansiosta tuotetta voidaan
pitää kaupan kyseisen kolmannen maan markkinoilla.
Tuojina olevissa kolmansissa maissa vallitsevat erilaiset
olosuhteet huomioon ottaen olisi hyväksyttävä sellaisten
tuontiin liittyvien tulliasiakirjojen tekeminen, jotka takaa
vat vietyjen tuotteiden saapuneen määräpaikkaan ja jotka
kuitenkin estävät kauppaa mahdollisimman vähän.

(1) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.
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(27)

Vientitoimien yhteisön rahoitus ei ole perusteltavissa sil
loin, kun todetaan, että toimi ei ole tavanomainen kaupal
linen toimi, koska se on vailla tosiasiallista taloudellista
tarkoitusta ja sen ainoa tavoite on saada yhteisön rahoitta
maa taloudellista etua.

(28)

Olisi vältettävä yhteisön varojen käyttämistä sellaisiin
taloudellisiin toimiin, jotka eivät vastaa vientitukijärjestel
män tarkoitusta. Tällaisten toimien toteuttamisen vaara on
olemassa sellaisten tuotteiden osalta, jotka voivat saada
tukea ja jotka jälleentuodaan yhteisöön ilman, että niille
suoritetaan merkittävä jalostus tai käsittely kolmannessa
maassa, jolloin niitä tuotaisiin jälleentuonnin yhteydessä
alennetuin tullein tai tulleitta tavanomaisen tullin sijasta
tullietuussopimuksen tai neuvoston päätöksen perusteella.
Näitä toimenpiteitä olisi sovellettava herkimpiin tuottei
siin, jotta vähennettäisiin viejille aiheutuvia rajoituksia.

(29)

Viejille aiheutuvan epävarmuuden rajoittamiseksi yhtei
söön jälleentuodut tuotteet olisi vapautettava tukien palau
tusta koskevista toimenpiteistä kahden vuoden kuluttua
vientipäivästä.

(30)

Olisi toisaalta säädettävä, että jäsenvaltiot eivät myönnä
tukea tai perivät sen takaisin sellaisissa ilmeisissä tapauk
sissa, joissa on todettu, että toiminta ei vastaa vientituki
järjestelmän tarkoitusta, ja toisaalta välttää kuormittamasta
liikaa kansallisia hallintoelimiä edellyttämällä näiltä kaiken
alennetuin tullein tapahtuvan tuonnin järjestelmällistä
tarkastusta.

(31)

Tuotteiden olisi oltava laadultaan sellaisia, että niitä voi
daan pitää kaupan tavanomaisin edellytyksin yhteisön alu
eella. Olisi kuitenkin otettava huomioon määräpaikkoina
olevissa kolmansissa maissa voimassa olevista vaatimuk
sista aiheutuvat erityiset velvoitteet.

(32)

Eräiden tuotteiden osalta oikeus tukeen voidaan menettää,
jos ne eivät enää ole virheettömiä, kunnollisia ja
myyntikelpoisia.

(33)

(34)

Vientimaksua ei kanneta, kun vientituki on vahvistettu
ennakolta tai määritelty tarjouskilpailun puitteissa, koska
vienti on toteutunut ennakolta vahvistetuin tai tarjouskil
pailun puitteissa määritetyin edellytyksin. Vastaavasti olisi
säädettävä, että kannettaessa viennistä ennakolta vahvis
tettu tai tarjouskilpailun puitteissa määritetty vientimaksu
kyseisen viennin on toteuduttava säädetyin edellytyksin ja
sen vuoksi sille ei voi myöntää tukea.
Viennin rahoituksen helpottamiseksi jäsenvaltioille olisi
annettava lupa maksaa tuki viejille ennakolta kokonaisuu
dessaan tai osittain välittömästi, kun vienti-ilmoitus tai
maksuilmoitus on hyväksytty, ja tähän olisi liityttävä
vakuus, jolla varmistetaan kyseisen ennakkomaksun
palauttaminen, jos myöhemmin ilmenee, että tukea ei olisi
pitänyt maksaa.
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(35)

Ennen vientiä maksettu määrä on maksettava takaisin, jos
ilmenee, että oikeutta vientitukeen ei ole ollut lainkaan tai
se oli vain alempaan tukeen. Takaisin maksuun on kuulut
tava lisämaksu väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Ylivoimai
sen esteen tapauksessa tätä lisämaksua ei suoriteta.

(36)

Interventiosta peräisin olevien tuotteiden käytön ja/tai
määräpaikan tarkastamista koskevista yhteisistä yksityis
kohtaisista säännöistä 16 päivänä lokakuuta 1992 anne
tun komission asetuksen (ETY) N:o 3002/92 (1)
säännöksistä seuraa, että interventiotuotteiden on saavut
tava edeltä määrättyyn määräpaikkaan. Sen vuoksi kysei
siä tuotteita ei saa korvata vastaavuustuotteilla.

(37)

Kyseisten tuotteiden viennille olisi asetettava määräaika.

(38)

Tukea ei myönnetä, jos viennin määräaikoja tai tuen mak
samiseen tarvittavien todisteiden esittämisen määräaikoja
ei noudateta. Olisi toteutettava maataloustuotteiden
vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksi
tyiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22 päivänä heinä
kuuta 1985 annetussa komission asetuksessa
(ETY) N:o 2220/85 (2) säädettyjä toimenpiteitä vastaavia
toimenpiteitä.

(39)

Kolmansista maista tiettyyn määräpaikkaan tuodut tuotteet
ovat jäsenvaltioissa tuontitullittomia. Siinä määrin kuin
kyseiset markkinat ovat merkityksellisiä, yhteisön tuotteet
olisi saatettava yhdenvertaisiksi kolmansista maista tuota
vien tuotteiden kanssa. Tämä koskee erityisesti laivojen ja
ilma-alusten muonitukseen käytettäviä tuotteita.

(40)

Erityisissä tapauksissa laivojen tai ilma-alusten muonituk
sen sekä asevoimien toimitusten osalta voidaan antaa tuen
suuruuden määrittämistä koskevia erityisiä sääntöjä.

(41)

Laivojen muonitusta varten toimitetut tuotteet on tarkoi
tettu kulutettaviksi laivassa. Nämä tuotteet saavat käsitte
lemättömiin tuotteisiin sovellettavaa tukea riippumatta
siitä, kulutetaanko ne sellaisenaan vai käytetäänkö ne
ruoan valmistukseen laivalla. Ilma-alusten rajallisen tilan
vuoksi tuotteet on valmistettava ruoaksi ennen niiden toi
mittamista ilma-aluksiin. Yhdenmukaisuuden vuoksi olisi
annettava säännöt, jotka mahdollistavat ilma-aluksissa
kulutettaville maataloustuotteille saman tuen kuin laivoilla
ruoaksi valmistamisen jälkeen kulutettaville tuotteille.

(1) EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17.
(2) EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5.
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(42)

Laivojen ja ilma-alusten muonitukseen liittyvällä kaupalla
on sangen erityinen luonne joka edellyttää tuen ennakko
maksuun liittyvän erityisjärjestelyn luomista. Muonitusva
rastoihin toimitetut tuotteet ja tavarat on myöhemmin
toimitettava muonitustarkoituksiin. Toimituksia kyseisiin
varastoihin ei saa rinnastaa lopulliseen vientiin tukioikeu
den osalta.

(43)

Käytettyään näitä mahdollisuuksia ja myöhemmin osoit
tautuessa, ettei tukea olisi pitänyt maksaa, viejät ovat naut
tineet perusteettomasti korotonta lainaa. Sen vuoksi olisi
toteutettava toimenpiteet, joilla perusteettoman edun
hankkiminen estetään.

(44)

Tietyille jäsenvaltioiden läheisillä alueilla sijaitseville lau
toille toimitettavien yhteisön tuotteiden kilpailukyvyn
parantamiseksi myönnettävän tuen on oltava samansuu
ruinen kuin muonitukseen yhteisössä sovellettava tuki.
Tiettyyn määräpaikkaan tapahtuviin toimituksiin sovellet
tavaa alinta tukea suuremman tuen maksaminen ei saisi
olla missään tapauksessa perusteltua, ellei ole varmuutta,
että tavarat ovat saapuneet kyseiseen määräpaikkaan. Toi
mitus eristäytyneillä merialueilla sijaitseville lautoille on
välttämättä sellainen erityistoimi, jonka valvonnan olisi
oltava mahdollista. Edellyttäen, että annetaan riittävät val
vontatoimenpiteet, näihin toimituksiin olisi suotavaa
soveltaa muonitukseen yhteisössä sovellettavaa voimassa
olevaa tukea. On mahdollista säätää yksinkertaistetusta
menettelystä toimituksille, joiden merkitys on vähäisempi.
Jäsenvaltioiden aluevesien leveys vaihtelee kolmesta kah
teentoista meripeninkulmaan ja sen vuoksi vientiin olisi
suotavaa rinnastaa myös toimitukset kaikille lautoille, jotka
sijaitsevat kolmen meripeninkulman rajaa kauempana.

(45)

Muonitettaessa ulkomerellä jonkin jäsenvaltion sota-alusta
yhteisön satamasta toimivasta sota-aluksesta toimivaltai
selta viranomaiselta on mahdollista saada todistus kysei
sestä toimituksesta. Näihin toimituksiin olisi sovellettava
samansuuruista tukea kuin muonitukseen yhteisön
satamassa.

(46)

On suotavaa, että laivojen tai ilma-alusten muonitukseen
käytettävät maataloustuotteet saavat samanlaista tukea,
kun ne lastataan laivaan tai ilma-alukseen yhteisössä tai sen
ulkopuolella.

(47)

(48)

(49)

Yhteisön ja San Marinon välisen kauppaa ja tulliliittoa kos
kevan väliaikaisen sopimuksen (1) voimaantulosta tämän
valtion alue ei enää kuulu yhteisön tullialueeseen. Tämän
sopimuksen 1, 5 ja 7 artiklan mukaan maataloustuotteiden
hinnat ovat tulliliiton sisällä keskenään samalla tasolla ja
sen vuoksi ei ole mitään taloudellista perustetta myöntää
vientitukea San Marinoon toimitettaville yhteisön
maataloustuotteille.

(50)

Tullien palautusta tai peruuttamista koskevasta hakemuk
sesta myöhemmin tehtävän päätöksen ollessa kielteinen
tuotteet voivat saada vientitukea tai niistä voidaan tarvitta
essa kantaa vientimaksu tai muu vastaava maksu. Sen
vuoksi olisi annettava erityissäännöksiä.

(51)

Yleensä kolmanteen maahan asettautuneita kyseisen maan
käskyvaltaan kuulumattomia asevoimia, kansainvälisiä jär
jestöjä ja kolmanteen maahan sijoittautuneita diplomaatti
sia edustustoja muonitetaan tuontimaksuitta. Näyttää
olevan mahdollista toteuttaa erityistoimenpiteitä jonkin
jäsenvaltion tai jonkin kansainvälisen järjestön, jonka jäsen
vähintään yksi jäsenvaltioista on, käskyvaltaan kuuluvien
asevoimien, kansainvälisten järjestöjen, jonka jäsen vähin
tään yksi jäsenvaltioista on, ja diplomaattisten edustusto
jen osalta, jos nämä määräävät tuonnin todistamisesta
erityisellä asiakirjalla.

(52)

Olisi säädettävä, että tuen maksaa jäsenvaltio, jonka alu
eella vienti-ilmoitus on hyväksytty.

(53)

On mahdollista, ettei voida laatia viejästä riippumattomista
syistä T5-valvontakappaletta, vaikka tuote on viety yhtei
sön tullialueelta tai saapunut tiettyyn määräpaikkaan. Täl
lainen tilanne on omiaan häiritsemään kauppaa. Tässä
tapauksessa vastaaviksi asiakirjoiksi olisi tunnustettava
muita asiakirjoja.

(54)

Moitteettoman hallinnon vuoksi olisi vaadittava, että hake
mus ja kaikki muut tuen maksamiseen tarvittavat asiakir
jat jätetään kohtuullisen määräajan kuluessa, lukuun
ottamatta ylivoimaista estettä, erityisesti kun määräaikaa ei
ole voitu noudattaa viejästä riippumattomien hallinnollis
ten viivästysten vuoksi.

(55)

Vientitukien maksumääräajat vaihtelevat eri jäsenvaltioissa.
Kilpailun vääristymisen välttämiseksi olisi otettava käyt
töön yhteinen enimmäismääräaika, jonka kuluessa maksa
javirastojen on suoritettava nämä tuet.

Kolmansissa maissa muonitustoimitukset voidaan tehdä
suoraan tai välillisesti. Olisi luotava kumpaankin toimitus
tapaan soveltuvat valvontajärjestelmät.

Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 161 artiklan 3 kohdan
mukaan Helgolandin saarta ei voi pitää tukeen oikeutta
vana määräpaikkana. Yhteisön maataloustuotteiden kulu
tusta Helgolandin saarella olisi helpotettava ja tätä varten
olisi annettava tarpeelliset säännökset.
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Hyvin pienien tuotemäärien vienti ei ole taloudellisesti
kannattavaa ja se voi aiheuttaa toimivaltaisille viranomai
sille tarpeetonta työtä. Jäsenvaltioiden toimivaltaisille eli
mille olisi annettava mahdollisuus olla maksamatta tukea
tällaiselle viennille.
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ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO
SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

Yhteisön voimassa olevassa lainsäädännössä säädetään
vientitukien maksamisesta ainoastaan objektiivisin perus
tein, erityisesti vientituotteen määrän, lajin ja ominaisuuk
sien osalta sekä maantieteellisen määräpaikan osalta.
Saatujen kokemusten perusteella yhteisön talousarviota
vahingoittavien sääntöjenvastaisuuksien ja erityisesti petos
ten torjuntaa olisi vahvistettava. Tässä tarkoituksessa on
tarpeen säätää perusteettomasti maksettujen määrien takai
sinperinnästä sekä seuraamuksista, joilla viejiä kannuste
taan noudattamaan yhteisön lainsäädäntöä.
Vientitukijärjestelmän moitteettoman toiminnan varmista
miseksi seuraamuksia olisi sovellettava virheen subjektiivi
sesta syystä riippumatta. Joissakin tapauksissa olisi
kuitenkin oltava soveltamatta seuraamusta, erityisesti jos
kyseessä on ilmeinen toimivaltaisen viranomaisen tunnus
tama erehdys, sekä säätää ankarampia seuraamuksia, kun
teko on tahallinen. Nämä toimenpiteet ovat tarpeellisia,
niiden olisi oltava suhteutettuja ja riittävän varoittavia, ja
niitä olisi sovellettava yhdenmukaisesti kaikissa
jäsenvaltioissa.
Viejien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi jäsenvaltioissa
vientitukien alalla olisi säädettävä jokaisen perusteetto
masti saadun edun osalta sen saajan suorittamasta takai
sinmaksusta korkoineen ja tarkennettava maksamiseen
sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt. Yhteisön taloudel
listen etujen suojelun parantamiseksi olisi säädettävä, että
kun oikeus vientitukeen siirretään, tämä velvollisuus ulot
tuu oikeudensaajaan. Takaisin perittävät määrät sekä rahal
liset seuraamukset ja korot olisi maksettava Euroopan
maatalouden tukirahastolle (maataloustukirahastolle)
yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päi
vänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1290/2005 (1) 9 artiklassa säädettyjen periaatteiden mukaisesti.
Oikeutetun luottamuksensuojan periaatteen yhdenmukai
sen soveltamisen varmistamiseksi perusteettomasti mak
settujen määrien palauttamisessa koko yhteisössä, olisi
vahvistettava edellytykset, joilla tähän periaatteeseen voi
daan vedota, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perusteet
tomasti maksettujen tukien käsittelyä, joista säädetään
erityisesti asetuksen (EY) N:o 1290/2005 9 ja 31 artiklassa.
Viejän olisi oltava vastuussa erityisesti kolmansien toimista,
joiden avulla olisi mahdollista saada perusteettoman tuen
maksamiseen tarvittavia asiakirjoja.
Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden
yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon
mukaiset,

(1) EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

1 artikla
Rajoittamatta yhteisön erityissääntelyssä tietyille tuotteille annet
tujen poikkeussäännösten soveltamista tässä asetuksessa vahvis
tetaan soveltamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt
vientitukea, jäljempänä ’tuet’, koskevalle järjestelmälle
a)

asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdassa tar
koitettujen alojen tuotteiden osalta;

b)

josta säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (2)
63 artiklassa.

2 artikla
1.
a)

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
’tuotteilla’ 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita, sekä tavaroita;
— ’perustuotteilla’ jalostuksen jälkeen jalosteina tai tava
roina vientiin tarkoitettuja tuotteita; perustuotteina pide
tään myös tavaroita, jotka on tarkoitettu jalostuksen
jälkeen vientiin,
— ’jalosteilla’ perustuotteista jalostettuja tuotteita, joihin
sovelletaan vientitukea,
— ’tavaroilla’ komission asetuksen (EY) N:o 1043/2005 (3)
liitteessä II lueteltuja tavaroita;

b)

’tuontitulleilla’ tulleja ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja ja
muita tuonnissa kannettavia maksuja, joista määrätään yhtei
sen maatalouspolitiikan puitteissa tai erityisissä kauppajärjes
telyissä, joita sovelletaan maataloustuotteiden jalostuksesta
syntyviin tiettyihin tavaroihin;

c)

’vientijäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa vienti-ilmoitus on
vastaanotettu;

d)

’tuen ennakkovahvistamisella’ tuen määrän vahvistamista
vientitodistuksen tai ennakkovahvistustodistuksen hakemuk
sen jättöpäivänä; tätä määrää on mahdollisesti tarkistettava
sovellettavilla kuukausittaisilla korotuksilla ja korjauserillä;

(2) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.
(3) EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24.
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’eriytetyllä tuella’

o)

’kaukaisella tukialueella’ kaikkia määräpaikkoja, joihin sovel
letaan tietyn tuotteen osalta samaa eriytettyä, nollasta poik
keavaa tuen osaa, lukuun ottamatta liitteessä I vahvistettuja
kyseisen tuotteen osalta tukialueen ulkopuolelle suljettuja
määräpaikkoja;

p)

’takamaavaltiolla’ kolmatta maata, jolla ei ole soveltuvaa
merisatamaa ja joka käyttää toisen kolmannen maan merisa
taman palveluja;

q)

’uudelleenlastauksella’ tuotteiden liikuttamista yhdestä liiken
nevälineestä toiseen niiden kuljettamiseksi viipymättä kol
manteen maahan tai määräpaikkaan.

— useiden tukitasojen vahvistamista saman tuotteen osalta
määräpaikkana olevan kolmannen maan mukaan, tai

— yhden tai useamman tuen määrän vahvistamista saman
tuotteen osalta määräpaikkana olevan kolmannen maan
mukaan ja tuen vahvistamatta jättämistä yhden tai use
amman kolmannen maan osalta;

f)

g)

’tuen vaihtelevalla osalla’ tuen osaa, joka vastaa tuen koko
naismäärää vähennettynä maksetulla tai maksettavalla tuen
määrällä, kun esitetään todistus, että tuote on viety yhteisön
tullialueelta 25 artiklan mukaisesti;

’viennillä’ vientiä koskevien tullimuodollisuuksien täyttämistä
ja sitä seuraavaa tuotteiden vientiä yhteisön tullialueelta tai
vietyjä tuotteita taikka tavaroita;
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2. Tätä asetusta sovellettaessa tarjouskilpailun puitteissa mää
ritetyt tuet ovat ennakolta vahvistettuja tukia.
3. Kun vienti-ilmoitus käsittää tukinimikkeistön tai yhdistetyn
nimikkeistön useita eri koodeja, kuhunkin koodiin liittyviä tietoja
pidetään erillisen ilmoituksen muodostavana.
II OSASTO

h)

’T5-valvontakappaleella’ asetuksen (ETY) N:o 2454/93
912 a–912 g artiklassa tarkoitettua asiakirjaa;

VIENTI KOLMANSIIN MAIHIN

1 LUKU

i)

j)

’viejällä’ tukeen oikeutettua luonnollista henkilöä tai oikeus
henkilöä. Siinä tapauksessa, että on käytettävä tai voidaan
käyttää tuen ennakkovahvistuksen sisältävää vientitodistusta,
todistuksen haltijalla tai tarvittaessa henkilöllä, jolle todistus
on siirretty, on oikeus tukeen. Viejällä saattaa olla tulliasioi
den yhteydessä eri merkitys kuin tässä asetuksessa huomioon
ottaen taloudellisten toimijoiden väliset yksityisoikeudelliset
suhteet, jollei asetuksen (EY) N:o 1234/2007 tai sen sovelta
mista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen erityissäännök
sissä toisin säädetä;

’tuen ennakkomaksulla’ enintään vientitukea vastaavan mää
rän maksamista vienti-ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen;

Oikeus tukeen
1 jakso
Yleiset säännökset
3 artikla
Rajoittamatta tämän asetuksen 25, 27 ja 28 artiklan ja neuvoston
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 (3) 4 artiklan 3 kohdan
säännösten soveltamista, oikeus tukeen syntyy:
— tuotteiden poistuessa yhteisön tullialueelta, kun yhtenäistä
tuen määrää sovelletaan kaikkiin kolmansiin maihin,

k)

l)

’tarjouskilpailun puitteissa määritetyllä tuen määrällä’ viejän
tarjoamaa ja tarjouskilpailussa hyväksyttyä tuen määrää;

’yhteisön tullialueella’ neuvoston asetuksen
N:o 2913/92 3 artiklassa tarkoitettuja alueita;

(ETY)

m) ’tukinimikkeistöllä’ maataloustuotteiden vientitukien nimik
keistöä komission asetuksen (ETY) N:o 3846/87 (1)
mukaisesti;

— tuotaessa tuotteet määrättyyn kolmanteen maahan, kun
kyseiseen kolmanteen maahan sovelletaan eriytettyä tukea.
4 artikla
1. Tuen maksamisen edellytyksenä on tuen ennakkovahvistuk
sen sisältävän vientitodistuksen esittäminen, lukuun ottamatta
tavaroiden vientiä.
Tuen saamiseksi ei kuitenkaan vaadita todistusta:

n)

’vientitodistuksella’
komission
asetuksen
N:o 376/2008 (2) 1 artiklassa tarkoitettua asiakirjaa;

(1) EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1.
(2) EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.

(EY)

— jos viedyt määrät vienti-ilmoitusta kohden ovat pienemmät
tai yhtä suuret kuin asetuksen (EY) N:o 376/2008 liitteessä II
esitetyt määrät,
(3) EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.
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— 6, 33, 37, 41 ja 42 artiklassa sekä 43 artiklan 1 kohdassa tar
koitetuissa tapauksissa,
— jos toimitusten määräpaikkana ovat kolmansiin maihin aset
tuneet jäsenvaltioiden asevoimat.
2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tuen ennakkovah
vistuksen sisältävä vientitodistus on voimassa myös muun kuin
todistuksen kohdassa 16 mainitun kaksitoistanumeroiseen tuote
koodiin kuuluvan tuotteen viennin osalta, jos molemmat tuotteet
kuuluvat
— asetuksen (EY) N:o 376/2008 13 artiklan 1 kohdan toisessa
alakohdassa tarkoitettuun samaan luokkaan, tai
— samaan tuoteryhmään edellyttäen, että tällaiset tuoteryhmät
on määritetty tätä tarkoitusta varten asetuksen
(EY) N:o 1234/2007 195 artiklassa tarkoitetun menettelyn
mukaisesti.

b)

tuen määrään tarvittaessa tehtävät tarkistukset, jos tuki on
vahvistettu ennakolta;

c)

viedyn tuotteen määrä, laatu ja ominaisuudet.

3.
Vienti-ilmoituksen vastaanottamiseen rinnastetaan mikä
tahansa muu oikeudelliselta vaikutukseltaan vastaava toimi.

4. Jotta tuotteet saisivat tukea, käytettävässä vientiasiakirjassa
on oltava kaikki tuen laskemisessa tarvittavat tiedot ja erityisesti:

a)

— jos tosiasiallista tuotetta koskeva tukitaso on sama tai suu
rempi kuin todistuksen kohdassa 16 ilmoitettuun tuotteeseen
sovellettava tukitaso, sovelletaan viimeksi mainittua,

Sovellettaessa toisen alakohdan toista luetelmakohtaa ja 25 artik
lan 3 kohdan b alakohtaa lasketaan tukeen sovellettava vähennys,
jolla tuki tehdään tosiasiallista tuotetta ja määräpaikkaa vastaa
vaksi, todistukseen merkityn tuotteen ja määräpaikan sekä tosi
asiallisen tuotteen ja määräpaikan mukaisen tuen erotuksena.
Tämän kohdan soveltamiseksi otetaan huomioon ne tuet, jotka
ovat voimassa todistushakemuksen jättöpäivänä. Tarvittaessa
nämä tasot tarkistetaan vienti-ilmoituksen vastaanottamispäivänä.
3.
Sovellettaessa 1 tai 2 kohtaa ja 48 artiklaa samaan vienti
toimeen 1 tai 2 kohdan soveltamisen tuloksena saadusta määrästä
vähennetään 48 artiklassa tarkoitetun seuraamuksen määrä.

tuotteiden osalta

— tuotteiden kuvaus, mahdollisesti yksinkertaistettuna,
vientitukia koskevan nimikkeistön mukaisesti sekä tuki
nimikkeistön koodi, ja siinä määrin kuin on tarpeen
tukea laskettaessa, kyseisten tuotteiden koostumus tai
viittaus kyseiseen koostumukseen,

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan
seuraavia edellytyksiä:

— jos tosiasiallista tuotetta koskeva tukitaso on alempi kuin
todistuksen kohdassa 16 ilmoitettuun tuotteeseen sovellet
tava tukitaso, maksettava tuki on yhtä suuri kuin tosiasialli
sen tuotteen tuen määrä, josta vähennetään, paitsi jos
kyseessä on ylivoimainen este, 20 prosenttia todistuksen
kohtaan 16 merkityn tuotteen tuen määrän ja tosiasiallisen
tuotteen tuen määrän välisestä erotuksesta.
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— kyseisten tuotteiden nettomassa tai tarvittaessa muunlai
sina mittayksikköinä ilmaistu määrä tukea laskettaessa;

b)

tavaroiden osalta sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1043/2005
säännöksiä.

5.
Vastaanottamishetkellä tai 3 kohdassa tarkoitetun toimen
toteutumishetkellä tuotteet asetetaan tullin valvontaan asetuksen
(ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 13 ja 14 kohdan mukaisesti, kun
nes ne poistuvat yhteisön tullialueelta.

6.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93
282 artiklan 2 kohdassa säädetään, luvassa yksinkertaistetusta
vienti-ilmoituksesta voidaan edellyttää, että kyseisessä ilmoituk
sessa on arvio irtotavarana tai muissa kuin vakiopakkauksissa vie
tävien tuotteiden nettomassasta, jos tarkka määrä voidaan todeta
vasta sen jälkeen, kun tuotteet on lastattu kuljetusvälineeseen.

Täydentävä ilmoitus, jossa mainitaan tarkka nettomassa, on teh
tävä heti lastauksen jälkeen. Siihen on liitettävä asiakirjat, jotka
todistavat lastin tarkan nettomassan.

5 artikla
1.
’Vientipäivällä’ tarkoitetaan päivää, jona tulliviranomainen
vastaanottaa vienti-ilmoituksen, jossa ilmoitetaan, että tukea
haetaan.
2.
Vienti-ilmoituksen
vahvistetaan:
a)

vastaanottamispäivän

perusteella

sovellettavan tuen määrä, jos tukea ei ole vahvistettu
ennakolta;

Tukea ei myönnetä määrästä, joka ylittää 110 prosenttia arvioi
dusta nettomassasta. Jos lastin tosiasiallinen massa on alle 90 pro
senttia arvioidusta nettomassasta, tosiasiallisesti lastatulle
nettomassalle myönnettävää tukea vähennetään 10 prosentilla
siitä erotuksesta, joka on 90 prosenttia arvioidusta nettomassasta
vastaavan tuen ja tosiasiallisesti lastattua massaa vastaavan tuen
välillä. Kun viejä meritse tai sisävesitse kuljetettaessa voi toimittaa
aluksen päällikön vahvistaman selvityksen siitä, että koko tavara
määrä ei ole lastattu tämän tyyppiselle kuljetukselle ominaisista
rajoittavista tekijöistä johtuen tai yhden tai useamman muun vie
jän liian suuren lastin vuoksi, vientituki maksetaan kuitenkin
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Muissa kuin vakiopakkauksissa olevina tuotteina pidetään seuraa
via: elävät eläimet, (puoli)ruhot, neljännekset, etuosat, kinkut,
lavat, kylki ja kuve sekä luullinen selkä.

Ennen sinettien kiinnittämistä tullitoimipaikan on tarkastettava
silmämääräisesti tuotteiden ja vienti-ilmoitusten vastaavuus.
Silmämääräisten tarkastusten määrän on oltava vähintään 10 pro
senttia vienti-ilmoitusten lukumäärästä, lukuun ottamatta
vienti-ilmoituksia, joihin sisältyvät tuotteet on tarkastettu fyysi
sesti tai valittu fyysisesti tarkastettaviksi asetuksen
(EY) N:o 1276/2008 3 artiklan mukaisesti. Tullitoimipaikan on
ilmoitettava tämä tarkastus lisäämällä T5-valvontakappaleen tai
vastaavan asiakirjan kohtaan D jokin tämän asetuksen liitteessä II
olevista maininnoista.

7. Jokaisen, joka vie tuotteita, joille haetaan tuen myöntämistä,
on:

6 artikla

tosiasiallisesti lastatun nettomassan mukaan. Jos viejä on käyttä
nyt asetuksen (ETY) N:o 2454/93 283 artiklassa säädettyä koti
tullausmenettelyä, tämän alakohdan säännöksiä sovelletaan, jos
tulliviranomaiset sallivat vietyjen tuotteiden kirjanpidon
korjaamisen.

a)

jätettävä vienti-ilmoitus siihen toimivaltaiseen tullitoimipaik
kaan, jonka alueella tuotteet lastataan vientikuljetusta varten;

b)

ilmoitettava tälle tullitoimipaikalle vähintään 24 tuntia etu
käteen lastaustoimien aloittamisesta ja lastaustoimien arvioi
dusta kestosta. Toimivaltaiset viranomaiset voivat vahvistaa
määräajan pituudeksi muun kuin 24 tuntia.

Lastauspaikkana vientiin tarkoitettujen tuotteiden kuljetusta var
ten voidaan pitää:
a)

kontteihin lastattuina vietävien tuotteiden osalta paikkaa,
jossa tuotteet lastataan konttiin;

b)

irtotavarana, säkeissä, säiliöissä, tölkeissä, pulloissa jne. vie
tävien muiden kuin kontteihin lastattujen tuotteiden osalta
paikkaa, jossa yhteisön tullialueelta poistuva kuljetusväline
lastataan.

Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, kun vietävät
määrät vilja-alalla eivät ole suurempia kuin 5 000 kilogrammaa
tukinimikkeistön koodia kohden, tai muiden tuotteiden aloilla
suurempia kuin 500 kilogrammaa tukinimikkeistön tai yhdiste
tyn nimikkeistön koodia kohden ja kyseinen vienti on toistuvaa;
jäsenvaltio voi sallia kuukauden viimeisen päivän käytön sovel
lettavaa tukea määritettäessä tai, kun tuki on vahvistettu enna
kolta, siihen tarvittaessa tehtäviä tarkistuksia määritettäessä.
Kun tuki vahvistetaan ennakolta tai määritetään tarjouskilpailun
puitteissa, todistuksen on oltava voimassa vientikuukauden vii
meisenä päivänä.
Kyseisen menettelyn käyttöön oikeutettu viejä ei saa soveltaa
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuihin määriin tavanomaista
menettelyä.
Tukeen sovellettava valuuttakurssin määräytymisperuste on ase
tuksen (EY) N:o 1913/2006 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
määräytymisperuste.

Toimivaltainen tullitoimipaikka voi antaa luvan lastaustoimiin
vastaanotettuaan vienti-ilmoituksen jo ennen ensimmäisen ala
kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä.

7 artikla

Tuotteet on tunnistettava asianmukaisesti ennen lastauksen ilmoi
tettua alkamisaikaa. Toimivaltaisen tullitoimipaikan on voitava
tehdä fyysiset tarkastukset ja toteuttaa yhteisön tullialueen
poistumistullitoimipaikkaan
suuntautuvan
kuljetuksen
tunnistamistoimenpiteet.

1. Rajoittamatta 15 ja 27 artiklan säännösten soveltamista
tuen maksaminen edellyttää todistetta siitä, että tuotteet, joiden
vienti-ilmoitus on vastaanotettu, ovat viimeistään 60 päivän kulu
essa kyseisestä vastaanottamisesta poistuneet sellaisenaan yhtei
sön tullialueelta.

Jos ensimmäisen alakohdan säännöksiä ei voida hallinnollisista tai
muista perustelluista syistä soveltaa, vienti-ilmoituksen voi tehdä
ainoastaan kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle tullitoimipaikalle,
ja jos suoritetaan tavaroiden fyysinen tarkastus asetuksen
(EY) N:o 1276/2008 mukaisesti, tullille esitettävä lasti on puret
tava kokonaan. Jos toimivaltaiset viranomaiset pystyvät tekemään
perusteellisen fyysisen tarkastuksen, lastia ei kuitenkaan tarvitse
purkaa kokonaan.

Vientiä koskevia tullimuodollisuuksia täytettäessä näytteinä otet
tuja tuotemääriä, joita ei ole myöhemmin palautettu, ei kuiten
kaan pidetä poistettuina niiden tuotteiden nettomassasta, joista ne
on otettu.

8. Tavarat, joille haetaan vientitukea, on sinetöitävä vientitul
litoimipaikan
toimesta
tai
valvonnassa.
Asetuksen
(ETY) N:o 2454/93 340 a artiklaa ja 357 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa
sovelletaan soveltuvin osin.

2. Tätä asetusta sovellettaessa 41 artiklan 1 kohdan a alakoh
dassa määriteltyjä poraus- tai tuotantolautoille muonituksena toi
mitettavia tuotteita pidetään yhteisön tullialueelta poistuneina
tuotteina.
3.
Jäädyttäminen
soveltamiseen.

ei

vaikuta

1

kohdan

säännösten
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Sama koskee uudelleenpakkaamista, jollei se aiheuta muutoksia
tuotteen koodiin tukinimikkeistön osalta tai tavaran koodiin
yhdistetyn nimikkeistön osalta. Tuotteet saadaan pakata uudelleen
vasta, kun siihen on saatu tulliviranomaisten suostumus.
Uudelleenpakkaamisesta on tehtävä merkintä T5-valvontakappaleeseen.

17.7.2009

10 artikla
1.
Kun kyseessä on vienti meriteitse, tukea myönnettäessä
sovelletaan seuraavia erityissäännöksiä:
a)

Kun toimivaltaiset viranomaiset ovat varustaneet hyväksy
mismerkinnällä T5-valvontakappaleen tai kansallisen asiakir
jan, jossa todistetaan tuotteiden poistuminen yhteisön
tullialueelta, kyseisiä tuotteita ei saa palauttaa tai säilyttää
väliaikaisessa varastoinnissa tai tulliselvitysmuodossa yhtei
sön tullialueella, paitsi uudelleenlastausta varten yhdessä tai
useammassa samassa tai toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevassa
satamassa enintään 28 päivää, lukuun ottamatta ylivoimaista
estettä. Tätä määräaikaa ei sovelleta, kun kyseiset tuotteet on
viety viimeisestä yhteisön tullialueella sijaitsevasta satamasta
alkuperäisen 60 päivän määräajan kuluessa.

b)

Tuen maksaminen edellyttää:

Pakkausmerkinnän kiinnittäminen tai vaihtaminen voidaan
hyväksyä samoilla edellytyksillä kuin toisessa ja kolmannessa ala
kohdassa tarkoitettu uudelleenpakkaaminen.
4.
Jos viejä ei ole voinut noudattaa 1 kohdassa tarkoitettua
määräaikaa ylivoimaisen esteen vuoksi, tätä määräaikaa voidaan
pidentää viejän hakemuksesta vientijäsenvaltion toimivaltaisen
elimen olosuhteisiin nähden tarpeellisena pitämäksi ajaksi.

8 artikla
— viejän ilmoitusta, että tuotteita ei enää lastata uudelleen
yhteisön toisessa satamassa, tai

Jos vastaanotetun vienti-ilmoituksen kattama tuote ennen poistu
mistaan yhteisön tullialueelta kuljetetaan muiden yhteisön aluei
den kautta kuin vientijäsenvaltion kautta, todiste kyseisen
tuotteen poistumisesta yhteisön tullialueelta on annettava esittä
mällä
T5-valvontakappaleen
asianmukaisesti
merkitty
alkuperäiskappale.

— todisteen esittämistä maksajavirastolle, että a alakohdan
säännöksiä on noudatettu. Todisteen on käsitettävä eri
tyisesti kuljetusasiakirja tai -asiakirjat taikka niiden jäl
jennös tai valokopio, jotka koskevat tuotteita niiden
lähdöstä ensimmäisestä satamasta, jossa mainitut asia
kirjat varustettiin hyväksymismerkinnällä, niiden saapu
miseen siihen kolmanteen maahan, jossa kyseiset
tuotteet on tarkoitus purkaa.

On täytettävä valvontakappaleen kohdat 33, 103 ja 104 sekä tar
vittaessa kohta 105. Kohtaan 104 on tehtävä asianmukainen
merkintä.

Maksajavirasto tarkistaa soveltuvin pistokokein ensimmäi
sessä luetelmakohdassa tarkoitetut ilmoitukset. Tässä tapauk
sessa vaaditaan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetut
todisteet.

Jos haetaan tukia, kohtaan 107 on merkittävä jokin liitteessä III
luetelluista maininnoista.

9 artikla
Viejän on merkittävä vientituen määrä euroina tuote- tai tavarayk
sikköä kohden ennakkovahvistuspäivänä, sellaisena kuin se
mainitaan asetuksen (EY) N:o 376/2008 mukaisessa vientitodis
tuksessa tai asetuksen (EY) N:o 1043/2005 III luvun mukaisessa
tukitodistuksessa, vienti-ilmoituksen tai sen sähköisen vastineen
kohtaan 44 ja T5-valvontakappaleen tai sen vastineen kohtaan
106. Jollei vientitukia ole vahvistettu ennakolta, voidaan käyttää
enintään 12 kuukautta vanhoja tietoja samoja tuotteita tai tava
roita koskevista aiemmista tukimaksuista. Jollei vietävä tuote tai
tavara ylitä toisen jäsenvaltion rajaa eikä kansallisena valuuttana
ole euro, tuet voidaan ilmoittaa kansallisena valuuttana.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat vapauttaa viejän ensimmäi
sessä kohdassa säädetyistä vaatimuksista, jos hallinto käyttää jär
jestelmää, jolla kyseisille yksiköille ilmoitetaan nämä tiedot.
Viejä voi merkitä jonkin liitteessä IV luetelluista maininnoista
vienti-ilmoituksiin ja T5-valvontakappaleisiin sekä vastaaviin asia
kirjoihin, kun vientituen suuruus on alle 1 000 euroa.

Kun kyseessä on vienti suoraan kolmannen maan satamaan
liikennöivällä laivalla, joka ei poikkea mihinkään muuhun
yhteisön satamaan, jäsenvaltiot voivat käyttää yksinkertais
tettua menettelyä ensimmäistä luetelmakohtaa sovellettaessa.
c)

Edellä b alakohdassa tarkoitettujen edellytysten sijasta
T5-valvontakappaleessa mainittava määräjäsenvaltio tai
jäsenvaltio, jossa todisteena käytetään kansallista asiakirjaa,
voi säätää, että T5-valvontakappale tai kansallinen asiakirja,
jossa todistetaan tuotteen poistuminen yhteisön tullialueelta,
varustetaan hyväksymismerkinnällä ainoastaan esitettäessä
kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulko
puolella sijaitseva lopullinen määräpaikka.
Tässä tapauksessa T5-valvontakappaleessa mainitun määrä
jäsenvaltion tai jäsenvaltion, jossa todisteena käytetään kan
sallista asiakirjaa, toimivaltaisen viranomaisen on lisättävä
T5-valvontakappaleen kohdan ”Käyttö- ja/tai määräpaikka
tarkastus” otsikkokohtaan ”Huomautuksia” tai kansallisen
asiakirjan vastaavaan otsikkokohtaan jokin liitteessä V luetel
luista maininnoista.
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Jos sekä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 60 päivän määrä
aika että tässä alakohdassa tarkoitettu 28 päivän määräaika
ylitetään, tuen alentaminen tai vakuuden menettäminen vas
taa suuremman ylityksen aiheuttamaa tappiota.

Maksajavirasto tarkastaa soveltuvin pistokokein tämän ala
kohdan säännösten noudattamisen.

d)

Todettaessa, että a alakohdan säännöksiä ei ole noudatettu,
28 päivän määräajan ylittävää päivää tai ylittäviä päiviä pide
tään 47 artiklaa sovellettaessa 7 artiklassa säädetyn määrä
ajan ylittävinä päivinä.

2.
Kun kyseessä on vienti maanteitse, sisävesiteitse tai
rautateitse, tukea myönnettäessä sovelletaan seuraavia
erityissäännöksiä:

a)

b)

Kun toimivaltaiset viranomaiset ovat varustaneet hyväksy
mismerkinnällä T5-valvontakappaleen tai kansallisen asiakir
jan, jossa todistetaan tuotteiden poistuminen yhteisön
tullialueelta, kyseisiä tuotteita ei saa palauttaa tai säilyttää
väliaikaisessa varastoinnissa tai tulliselvitysmuodossa yhtei
sön tullialueella, paitsi kauttakuljetettaviksi enintään 28 päi
vää, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä. Tätä määräaikaa ei
sovelleta, kun kyseiset tuotteet on viety lopullisesti yhteisön
tullialueelta alkuperäisen 60 päivän määräajan kuluessa.

Maksajavirasto tarkastaa soveltuvin pistokokein a alakohdan
säännösten noudattamisen. Tässä tapauksessa vaaditaan kul
jetusasiakirjat, jotka koskevat tuotteiden saapumista siihen
kolmanteen maahan, jossa ne on tarkoitus purkaa.

Todettaessa, että a alakohdan säännöksiä ei ole noudatettu,
28 päivän määräajan ylittävää päivää tai ylittäviä päiviä pide
tään 47 artiklaa sovellettaessa 7 artiklassa säädetyn määrä
ajan ylittävinä päivinä.

Jos sekä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 60 päivän määrä
aika että a alakohdassa tarkoitettu 28 päivän määräaika yli
tetään, tuen alentaminen tai vakuuden menettäminen vastaa
suuremman ylityksen aiheuttamaa tappiota.

L 186/11

c)

Maksajavirasto tarkastaa soveltuvin pistokokein tämän koh
dan säännösten noudattamisen.

d)

Edellä b alakohdassa tarkoitettua 28 päivän määräaikaa ei
sovelleta, kun kyseiset tuotteet ovat poistuneet lopullisesti
yhteisön tullialueelta alkuperäisen 60 päivän määräajan
kuluessa.

11 artikla
1.
Jos tuote on asetettu vientijäsenvaltiossa johonkin
vientituotteille soveltuvaan yksinkertaistettuun yhteisön passitus
menettelyyn sen viemiseksi rautateitse tai asetuksen
(ETY) N:o 2454/93 412–442 a artiklassa säädetyissä suurissa kon
teissa määrärautatieasemalle tai yhteisön tullialueen ulkopuolelle
sijaitsevalle vastaanottajalle, tuen maksaminen ei edellytä
T5-valvontakappaleen esittämistä.
2.
Edellä 1 kohtaa sovellettaessa toimivaltaisen tullitoimipai
kan on huolehdittava siitä, että tuen maksamista varten annetta
vaan asiakirjaan tehdään seuraava merkintä: ”Poistunut yhteisön
tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rau
tateitse tai suurissa konteissa”.
3.
Tullitoimipaikka, jossa tuotteet asetetaan johonkin 1 koh
dassa säädettyyn menettelyyn, voi sallia kuljetussopimuksen
muuttamisen siten, että kuljetus päättyy yhteisössä ainoastaan, jos
todetaan, että:
— tuki on palautettu, jos se on jo maksettu, tai
— kyseiset viranomaiset ovat toteuttaneet kaikki toimenpiteet
sen varmistamiseksi, että tukea ei makseta.

3.
Kun kyseessä on vienti ilmateitse, tukea myönnettäessä
sovelletaan seuraavia erityissäännöksiä:

a)

b)

Toimivaltaiset viranomaiset saavat varustaa hyväksymismer
kinnällä T5-valvontakappaleen tai kansallisen asiakirjan,
jossa todistetaan tuotteen vienti yhteisön tullialueelta, aino
astaan esitettäessä kuljetusasiakirja, jossa annetaan yhteisön
tullialueen ulkopuolella sijaitseva lopullinen määräpaikka.

Todettaessa, että tuotteet ovat a alakohdassa tarkoitettujen
muodollisuuksien täyttämisen jälkeen viipyneet uudelleenlas
tauksen takia yhdellä tai useammalla yhteisön tullialueella
sijaitsevalla muulla lentoasemalla yli 28 päivää, lukuun otta
matta ylivoimaista estettä, 28 päivän määräajan ylittävää päi
vää tai ylittäviä päiviä pidetään 47 artiklaa sovellettaessa
7 artiklassa säädetyn määräajan ylittävinä päivinä.

Jos tuki kuitenkin on maksettu 1 kohdan mukaisesti ja tuote ei ole
lähtenyt yhteisön tullialueelta määräajan kuluessa, toimivaltaisen
tullitoimipaikan on ilmoitettava tästä tuen maksamisesta vastaa
valle virastolle ja toimitettava sille viipymättä kaikki tarvittavat tie
dot. Tässä tapauksessa tukea pidetään perusteettomasti
maksettuna.
4.
Jos
tuote,
jota
kuljetetaan
asetuksen
(ETY)
N:o 2913/92 91–97 artiklassa säädetyssä yhteisön ulkoisen pas
situsmenettelyn tai yhteistä passitusta koskevassa yleissopimuk
sessa (1) vahvistetun yhteisen passitusmenettelyn puitteissa,
asetetaan jossakin toisessa jäsenvaltiossa kuin vientijäsenvaltiossa
johonkin 1 kohdassa säädettyyn menettelyyn määräpaikkaasemalle kuljettamista tai yhteisön tullialueen ulkopuoliselle
(1) EYVL L 226, 13.8.1987, s. 2.
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vastaanottajalle toimittamista varten, tullitoimipaikan, jossa tuote
on asetettu johonkin edellä tarkoitettuun menettelyyn, on lisät
tävä alkuperäisen T5-valvontakappaleen kääntöpuolelle kohdan
”Käyttö- ja/tai määräpaikkatarkastus” otsikkokohtaan ”Huomau
tuksia” jokin liitteessä VI luetelluista maininnoista.
Muutettaessa kuljetussopimusta siten, että kuljetus päättyy yhtei
sössä, 3 kohdan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.
5. Jos tuote otetaan vientijäsenvaltiossa tai toisessa jäsenvalti
ossa rautatieviranomaisten haltuun ja sitä kuljetetaan ulkoisessa
yhteisön passitusmenettelyssä tai yhteisessä passitusmenettelyssä
yhdistettyä rautatie-maantiekuljetusta koskevan sopimuksen
mukaisesti yhteisön tullialueen ulkopuolella sijaitsevaan määrä
paikkaan rautateitse, sen tullitoimipaikan, joka on toimivaltainen
sen rautatieterminaalin suhteen, jossa rautatieviranomaiset otti
vat kuljetuksen vastuulleen, tai joka on sitä lähinnä, on lisättävä
alkuperäisen T5-valvontakappaleen kääntöpuolelle kohdan
”Käyttö- ja/tai määräpaikkatarkastus” otsikkokohtaan ”Huomau
tuksia” jokin liitteessä VII luetelluista maininnoista.
Muutettaessa yhdistettyä rautatie-maantiekuljetusta koskevaa kul
jetussopimusta siten, että kuljetus, jonka oli tarkoitus päättyä
yhteisön ulkopuolella, päättyy yhteisössä, rautatieviranomaiset
voivat täyttää muutetun sopimuksen ainoastaan lähtötoimipaikan
annettua ennakolta hyväksyntänsä; tässä tapauksessa 3 kohdan
säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.

3.
Kun tuen myöntäminen edellyttää, että tuote on yhteisön
alkuperää, viejän on ilmoitettava 2 kohdassa esitetyn määritelmän
mukainen alkuperä voimassa olevien yhteisön sääntöjen
mukaisesti.
4.
Vietäessä yhdistelmätuotteita, joiden tuki vahvistetaan nii
den yhden tai useamman ainesosan perusteella, kyseiseen aines
osaan tai kyseisiin ainesosiin liittyvä tuki myönnetään, jos
ainesosa tai ainesosat, jolle tai joille tukea on haettu, täyttävät
1 kohdan edellytyksen.
Tuki myönnetään myös, kun ainesosa tai ainesosat, jolle tai joille
tukea on haettu, oli tai olivat alun perin yhteisön alkuperää ja/tai
vapaassa liikkeessä 1 kohdan säännösten mukaisesti ja joka ei tai
jotka eivät enää ole vapaassa liikkeessä ainoastaan sen vuoksi, että
se tai ne on yhdistetty muihin tuotteisiin.
5. Sovellettaessa 4 kohtaa jonkin ainesosan perusteella vahvis
tettavana tukena pidetään tukea, jota sovelletaan
a)

vilja-, muna-, riisi-, sokeri- sekä maito- ja maitotuotealaan
kuuluviin
tuotteisiin,
jotka
viedään
asetuksen
(EY) N:o 1043/2005 liitteessä II tarkoitettuina tavaroina;

b)

CN-koodiin 1701 kuuluviin valkoiseen sokeriin ja
raakasokeriin, CN-koodeihin 1702 30 10, 1702 40 10,
1702 60 10 ja 1702 90 30 kuuluvaan isoglukoosiin ja
CN-koodeihin 1702 60 95 ja 1702 90 95 kuuluviin
juurikas- ja ruokosiirappeihin, joita on käytetty asetuksen
(EY) N:o 1234/2007 1 artiklan j alakohdassa tarkoitetuissa
tuotteissa;

c)

maito- ja maitotuotteisiin sekä sokeriin, jotka viedään
CN-koodeihin 0402 10 91–99, 0402 29, 0402 99,
0403 10 31–39,
0403 90 31–39,
0403 90 61–69,
0404 10 26–38, 0404 10 72–84 sekä 0404 90 81–89 kuu
luvina tuotteina sekä sellaisina CN-koodiin 0406 30 kuulu
vina tuotteina, jotka eivät ole jäsenvaltioiden alkuperää, tai
kolmansista maista tulevina tuotteina, jotka ovat vapaassa
liikkeessä jäsenvaltioissa.

12 artikla

1.
Tukia myönnetään tuotteille, jotka pakkausten tullioikeu
dellisesta asemasta riippumatta ovat vapaassa liikkeessä ja
yhteisöalkuperää.
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Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 162 artiklan 1 kohdan a alakoh
dan iii alakohdassa ja b alakohdassa tarkoitetuille sokerituotteille
voidaan myöntää tukea niiden ollessa ainoastaan vapaassa
liikkeessä.

13 artikla
2. Tuen myöntämistä varten katsotaan, että tuotteet ovat yhtei
sön alkuperää, jos ne on kokonaan tuotettu yhteisön alueella
taikka jos niiden viimeinen merkittävä jalostus tai käsittely on
tehty yhteisön alueella asetuksen (ETY) N:o 2913/92 23
tai 24 artiklan säännösten mukaisesti.

1.
Yhdistetyn nimikkeistön 2, 10 tai 11 ryhmään kuuluviin
sekoituksiin sovelletaan tukea, joka on:
a)

niiden sekoitusten osalta, joiden jokin ainesosa edustaa
vähintään 90 prosenttia painosta, kyseiseen ainesosaan sovel
lettavan tuen suuruinen;

b)

muiden sekoitusten osalta alimman ainesosaan sovellettavan
tuen suuruinen. Jos kyseisten sekoitusten yksi tai useampi
ainesosa ei ole oikeutettu tukeen, sekoituksille ei myönnetä
tukea.

Rajoittamatta 4 kohdan soveltamista tuotteet, jotka on tuotettu
a)

yhteisön alkuperää olevista aineosista; ja

b)

kolmannesta maasta tuoduista maataloustuotteista, joita kos
kevat 1 artiklassa tarkoitetut asetukset ja joita ei ole jalostettu
merkittävästi yhteisön alueella, eivät kuitenkaan täytä tuen
edellytyksiä.

2. Laskettaessa sarjoiksi pakattuihin tai osista koottaviin tava
roihin sovellettavaa tukea jokaista ainesosaa pidetään erillisenä
tuotteena.
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3.
Edellä 1 ja 2 kohdan säännöksiä ei sovelleta sekoituksiin
eikä sarjoiksi pakattuihin ja osista koottaviin tavaroihin, joille vah
vistetaan erityiset laskusäännöt.

14 artikla
Tuen ennakkovahvistukseen ja tukeen tehtäviin tarkistuksiin liit
tyviä säännöksiä sovelletaan ainoastaan tuotteisiin, joille vahvis
tettu tuki on vähintään nollan suuruinen.

2 jakso
Eriytetty tuki

15 artikla
Tuen vaihdellessa määräpaikan mukaan tuen maksamisen edelly
tyksenä ovat 16 ja 17 artiklassa määritellyt lisäedellytykset.

16 artikla
1.
Tuotteen on 12 kuukauden kuluessa vienti-ilmoituksen
vastaanottamispäivästä

L 186/13

d)

pakkaaminen, pakkausten purkaminen, vaihtaminen tai kor
jaaminen paitsi jos muuttaminen voi antaa käsityksen, että
tuotteiden alkuperä poikkeaa niiden todellisesta alkuperästä;

e)

tuulettaminen;

f)

jäähdyttäminen; sekä

g)

jäädyttäminen.

Lisäksi tuotetta pidetään sellaisenaan tuotuna, kun se on jalostettu
ennen tuontia, jos jalostus tapahtuu siinä kolmannessa maassa,
johon kaikki tästä jalostuksesta saatavat tuotteet on tuotu.
3.
Tuotetta pidetään tuotuna, kun tuontia koskevat ja erityi
sesti tuontitullien kantamista koskevat tullimuodollisuudet kol
mannessa maassa on täytetty.
4.
Tuen vaihteleva osa maksetaan niiden tuotteiden massan
mukaan, joille on suoritettu tullimuodollisuudet kolmanteen maa
han tuontia varten. Ei kuitenkaan oteta huomioon kuljetuksen
aikana luonnollisista syistä johtuvaa ja toimivaltaisten viran
omaisten hyväksymää tai 7 artiklan 1 kohdan toisessa alakoh
dassa tarkoitettujen näytteiden ottamisesta johtuvaa massan
vaihtelua.

a)

oltava tuotu sellaisenaan kolmanteen maahan tai johonkin
kolmanteen maahan, johon tukea sovelletaan; tai

17 artikla

b)

oltava purettu sellaisenaan kaukaisella tukialueella, johon
tukea sovelletaan 24 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
ja 2 kohdassa vahvistetuin edellytyksin.

1. Tuontia koskevien tullimuodollisuuksien täyttyminen todis
tetaan esittämällä toinen seuraavista viejän valitsemista
asiakirjoista:

Lisäaikaa voidaan kuitenkin myöntää 46 artiklassa säädetyin
edellytyksin.

a)

2. Tuotteita pidetään sellaisenaan tuotuina, kun jalostuksesta ei
ole minkäänlaisia merkkejä.
Seuraavia tuotteiden säilymisen varmistamiseen tarkoitettuja
käsittelyjä voidaan kuitenkin toteuttaa ennen niiden tuontia,
eivätkä ne vaikuta 1 kohdan säännösten soveltamiseen:
a)

inventointi;

b)

merkkien, sinettien, lipukkeiden tai muiden niiden kaltaisten
erottavien tunnusten kiinnittäminen tuotteisiin tai niiden
pakkauksiin, paitsi jos kiinnittäminen voi antaa käsityksen,
että tuotteiden alkuperä poikkeaa niiden todellisesta
alkuperästä;

c)

pakkausten merkkien ja numeroiden muuttaminen tai etiket
tien vaihtaminen, paitsi jos muuttaminen voi antaa käsityk
sen, että tuotteiden alkuperä poikkeaa niiden todellisesta
alkuperästä;

tulliasiakirja, sen jäljennös tai valokopio taikka tuloste vas
taavista toimivaltaisen tulliviranomaisen sähköisesti tallenta
mista tiedoista; tällainen jäljennös, valokopio tai tuloste on
oltava jonkin seuraavista tahoista oikeaksi todistama:
i)

alkuperäisen asiakirjan hyväksymismerkinnällä varusta
nut tai vastaavat tiedot sähköisesti tallentanut virasto;

ii)

kyseisen kolmannen maan viranomainen;

iii) kyseisessä kolmannessa maassa oleva jonkin jäsenvaltion
viranomainen;
iv) tuen maksamisesta vastaava virasto;
b)

kansainvälisellä tasolla tarkastukseen ja valvontaan erikoistu
neen laitoksen, jäljempänä ’tarkastus- ja valvontalaitos’, liit
teessä VIII olevan III luvun sääntöjä noudattaen ja liitteessä IX
vahvistettua mallia käyttäen laatima todistus purkamisesta ja
tuonnista. Todistuksessa on oltava tuontia koskevan tulliasia
kirjan päivämäärä ja numero.
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Maksajavirasto voi viejän pyynnöstä luopua ensimmäisen alakoh
dan a alakohdassa tarkoitetusta todistusvaatimuksesta, jos se voi
kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten hallussa tai nii
den puolesta toisen hallussa olevien sähköisesti tallennettujen tie
tojen perusteella varmistaa, että tuontia koskevat
tullimuodollisuudet on täytetty.
2.
Jos viejä ei saa 1 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti valit
tua asiakirjaa edes asianmukaisten toimenpiteiden toteuttamisen
jälkeen tai jos toimitetun asiakirjan aitoudesta tai kaikenpuolisesta
virheettömyydestä on epäilyksiä, tuontia koskevien tullimuodol
lisuuksien täyttyminen voidaan todistaa yhdellä tai useammalla
seuraavista todistuksista:
a)

b)

c)

d)

e)

kolmannessa maassa, jolle tuki on säädetty, annettu tai
hyväksymismerkinnällä varustettu jäljennös purkamisasiakirjasta;
purkamistodistus, jonka antaa vaatimusten mukaisesti ja liit
teessä X vahvistettua mallia noudattaen jonkin jäsenvaltion
viranomainen, joka on sijoittautunut määrämaahan tai on
toimivaltainen määrämaan osalta ja jossa lisäksi todistetaan,
että tuote on viety purkamispaikasta tai vähintään, että viran
omaisen tietämyksen mukaan tuotetta ei ole myöhemmin
lastattu jälleenvientiä varten;
purkamistodistus, jonka laatii hyväksytty tarkastus- ja val
vontalaitos liitteessä VIII olevassa III luvussa vahvistettuja
sääntöjä noudattaen ja liitteessä XI vahvistettua mallia käyt
täen, ja jossa lisäksi todistetaan, että tuote on viety purkamis
paikasta tai vähintään, että laitoksen tietämyksen mukaan
tuotetta ei ole myöhemmin lastattu jälleenvientiä varten;
pankkiasiakirja, jonka antaa hyväksytty yhteisöön sijoittau
tunut välittäjä ja jossa todistetaan, että liitteessä XII tarkoitet
tujen kolmansien maiden osalta kyseistä vientiä koskeva
maksu on merkitty tämän avaamalle viejän tilille;
haltuunottotodistus, jonka antaa kyseisen kolmannen maan
virasto, jos kyseinen maa tai kyseisen maan virasto on osta
nut tuotteet tai jos kyseessä ovat elintarvikeapuna toimitetut
tavarat;

f)

haltuunottotodistus, jonka antaa vientijäsenvaltion hyväk
symä kansainvälinen järjestö tai humanitaarinen järjestö, jos
kyseessä ovat elintarvikeapuna toimitetut tavarat;

g)

haltuunottotodistus, jonka antaa sellaisen kolmannen maan
elin, jonka tarjouskilpailumenettelyt voidaan hyväksyä ase
tuksen (EY) N:o 376/2008 47 artiklan mukaisiksi, jos kysei
nen elin on ostanut tuotteet.

3.
Viejien on kaikissa tapauksissa esitettävä jäljennös tai valo
kopio kuljetusasiakirjoista, jotka koskevat vienti-ilmoituksen koh
teena olleiden tuotteiden kuljetusta.
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Jäsenvaltio voi meritse tapahtuvan konttikuljetuksen yhteydessä
hyväksyä viejän pyynnöstä kuljetusasiakirjoissa olevia tietoja vas
taavat tiedot, jos ne on saatu konttien määräpaikkaan kuljetuk
sesta vastaavan kolmannen osapuolen hallinnoimasta
tietojärjestelmästä, edellyttäen, että kyseinen kolmas osapuoli on
erikoistunut tällaiseen toimintaan ja että jäsenvaltio katsoo tieto
järjestelmän turvallisuuden täyttävän kriteerit, jotka vahvistetaan
jonkin komission asetuksen (EY) N:o 885/2006 (1) liitteessä I olevan 3 kohdan B alakohdassa esitetyn kansainvälisesti hyväksytyn
standardin versiossa, jota sovelletaan asianomaisella ajanjaksolla.
4. Komissio voi asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklassa
tarkoitetun menettelyn mukaisesti säätää tietyissä määritettävissä
erityistapauksissa, että tämän asetuksen 1 ja 2 kohdassa tarkoi
tettu todiste tuonnista katsotaan esitetyksi tietyllä asiakirjalla tai
muulla tavalla.

18 artikla
1.
Jos tarkastus- ja valvontalaitos haluaa antaa 17 artik
lan 1 kohdan b alakohdassa ja 17 artiklan 2 kohdan c alakohdassa
tarkoitettuja todistuksia, laitoksen on oltava sen jäsenvaltion toi
mivaltaisen viranomaisen hyväksymä, jossa laitoksen kotipaikka
on.
2. Tarkastus- ja valvontalaitos voi omasta pyynnöstään saada
hyväksynnän kolmen vuoden ajanjaksoksi, joka voidaan uusia, jos
laitos täyttää liitteessä VIII olevassa I luvussa säädetyt edellytyk
set. Hyväksyntä on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa.
3. Hyväksynnässä on eriteltävä, kattaako 17 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa ja 17 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu
jen todistusten anto-oikeus kolmansissa maissa koko maailman
vai onko se rajoitettu joihinkin kolmansiin maihin.

19 artikla
1. Tarkastus- ja valvontalaitoksen on toimittava liitteessä VIII
olevan II luvun 1 kohdassa säädettyjä sääntöjä noudattaen.
Jos yhtä tai useampaa säännöissä vahvistetuista edellytyksistä ei
noudateta, tarkastus- ja valvontalaitoksen hyväksyneen jäsenval
tion on keskeytettävä hyväksyntä tilanteen korjaamiseen tarvitta
vaksi ajaksi.
2. Tarkastus- ja valvontalaitoksen hyväksyneen jäsenvaltion on
valvottava laitoksen suorituksia ja toimintatapaa liitteessä VIII ole
van II luvun 2 kohdan mukaisesti.

20 artikla
Tarkastus- ja valvontalaitoksia hyväksyneiden jäsenvaltioiden on
otettava käyttöön tehokas seuraamusjärjestelmä, jota sovelletaan
tapauksissa, joissa hyväksytty laitos on antanut vääriä todistuksia.
(1) EUVL L 171, 23.6.2006, s. 90.
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21 artikla
1. Tarkastus- ja valvontalaitoksen hyväksyneen jäsenvaltion on
peruutettava hyväksyntä välittömästi, jos

2. Jäsenvaltioiden on kieltäydyttävä vastaanottamasta 17 artik
lan 1 kohdan b alakohdassa ja 17 artiklan 2 kohdan c alakohdassa
tarkoitettuja todistuksia, jos niissä ilmenee sääntöjenvastaisuuk
sia tai puutteellisuuksia. Jos tällaiset todistukset on antanut jon
kin muun jäsenvaltion hyväksymä tarkastus- ja valvontalaitos,
sääntöjenvastaisuudet havaitsevan jäsenvaltion on tiedotettava
tilanteesta hyväksynnän antaneelle jäsenvaltiolle.

— tarkastus- ja valvontalaitos ei enää täytä liitteessä VIII olevassa
I luvussa vahvistettuja hyväksymisedellytyksiä, tai
— tarkastus- ja valvontalaitos on toistuvasti ja järjestelmällisesti
antanut vääriä todistuksia. Tässä tapauksessa ei sovelleta
20 artiklassa tarkoitettua seuraamusta.
2.
Peruutuksen on oltava kaikenkattava tai se on rajattava joi
hinkin tarkastus- ja valvontalaitoksen osiin tai toimintoihin todet
tujen puutteiden luonteen mukaan.
3.
Jos jokin jäsenvaltio peruuttaa hyväksynnän johonkin yri
tysryhmään kuuluvalta tarkastus- ja valvontalaitokselta, niiden
jäsenvaltioiden, jotka ovat hyväksyneet samaan ryhmään kuulu
via laitoksia, on keskeytettävä näiden laitosten hyväksynnät enin
tään kolmeksi kuukaudeksi tehdäkseen tarvittavat tutkimukset
sen selvittämiseksi, löytyykö näistä laitoksista samoja puutteita
kuin siinä laitoksessa, jonka hyväksyntä on peruttu.
Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa yritysryhmään katsotaan
kuuluvan kaikki yritykset, joiden pääomasta yli 50 prosenttia on
suoraan tai välillisesti yhden emoyhtiön hallussa, sekä itse
emoyritys.

22 artikla

24 artikla
1.
Jäsenvaltiot voivat vapauttaa viejät esittämästä 17 artiklan
nojalla vaadittuja muita todisteita kuin kuljetusasiakirjaa tai sen
17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sähköistä vastinetta, jos vientiilmoitus oikeuttaa tukeen, jossa:
a)

b)

Ilmoitus on lähetettävä jäsenvaltioiden keskusyksiköihin, jotka
luetellaan liitteessä XIII.
3.
Komissio julkaisee säännöllisesti ajanmukaiset tiedot jäsen
valtioiden hyväksymistä tarkastus- ja valvontalaitoksista.

23 artikla
1.
Edellä 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 17 artik
lan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut todistukset, jotka on
annettu hyväksynnän peruutus- tai keskeytyspäivämäärän jälkeen,
eivät ole voimassa.

tuen vaihteleva osa on enintään:
i)

2 400 euroa, jos määräpaikkana oleva kolmas maa tai
alue kuuluu liitteessä XIV olevaan luetteloon;

ii)

12 000 euroa, jos määräpaikkana oleva kolmas maa tai
alue ei kuulu liitteessä XIV olevaan luetteloon; tai

määräsatama sijaitsee asianomaisen tuotteen osalta kaukai
sella tukialueella.

2.
Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vapautusta
sovelletaan ainoastaan, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:
a)

tuotteet kuljetetaan konteissa, ja kontit kuljetetaan purkamis
satamaan meritse;

b)

kuljetusasiakirjassa ilmoitetaan määräpaikaksi vientiilmoituksessa mainittu maa taikka satama, jota yleensä käy
tetään sellaiseen takamaavaltioon tarkoitettujen tuotteiden
purkamiseen, joka on vienti-ilmoituksessa mainittu
määrämaa;

c)

purkamistodisteet esitetään 17 artiklan 2 kohdan a, b tai c
alakohdan mukaisesti.

1.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tarkastus- ja valvontalaitos
ten hyväksynnästä komissiolle.
2.
Hyväksynnän peruuttaneen tai keskeyttäneen jäsenvaltion
on välittömästi ilmoitettava peruutuksesta tai keskeytyksestä
muille jäsenvaltioille ja komissiolle ja ilmoitettava hyväksynnän
peruuttamiseen tai keskeyttämiseen johtaneet puutteet.
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Jäsenvaltio voi meritse tapahtuvan konttikuljetuksen yhteydessä
hyväksyä viejän pyynnöstä, että purkamisasiakirjassa olevia tie
toja vastaavien tietojen sijasta esitetään ensimmäisen alakohdan c
alakohdassa tarkoitetut purkamistodisteet, jos ne on saatu kont
tien määräpaikkaan kuljetuksesta ja niiden määräpaikassa purka
misesta vastaavan kolmannen osapuolen hallinnoimasta
tietojärjestelmästä, edellyttäen, että kyseinen kolmas osapuoli on
erikoistunut tällaiseen toimintaan ja että jäsenvaltio katsoo tieto
järjestelmän turvallisuuden täyttävän kriteerit, jotka vahvistetaan
jonkin asetuksen (EY) N:o 885/2006 liitteessä I olevan 3 kohdan
B alakohdassa esitetyn kansainvälisesti hyväksytyn standardin ver
siossa, jota sovelletaan asianomaisella ajanjaksolla.
Purkamistodisteet voidaan esittää ensimmäisen alakohdan c ala
kohdan tai toisen alakohdan mukaisesti viejän tarvitsematta todis
taa, että hän on toteuttanut asianmukaiset toimenpiteet
saadakseen 17 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetut
asiakirjat.
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3.
Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut vapautukset
myönnetään automaattisesti paitsi silloin kun sovelletaan
4 kohtaa.
Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vapautus myönnetään
viejän hakemuksesta ennen vientiä annettavalla kirjallisella luvalla
kolmeksi vuodeksi. Näitä lupia käyttävien viejien on ilmoitettava
maksupyynnössä luvan numero.
4.
Jos jäsenvaltio katsoo, että tuotteet, joille viejä hakee tämän
artiklan mukaisesti vapautusta, on viety muuhun kuin vientiilmoituksessa mainittuun maahan tai tapauksen mukaan asian
omaisen kaukaisen tukialueen, jolle tuki on vahvistettu,
ulkopuoliseen maahan, tai viejä on vapautuksesta hyötymistarkoi
tuksessa jakanut vientitapahtuman keinotekoisesti pienempiin
osiin, jäsenvaltion on viipymättä peruutettava asianomaiselta vie
jältä tämän artiklan mukainen vapautus.
Kyseiselle viejälle ei voida myöntää uusia tämän artiklan mukai
sia vapautuksia kahteen vuoteen peruuttamispäivästä.
Jos vapautus peruutetaan, kyseisiä tuotteita koskeva vientitukioi
keus ei ole enää voimassa, ja tuki on maksettava takaisin, ellei
viejä voi esittää kyseisten tuotteiden osalta 17 artiklan mukaisesti
vaadittavia todisteita.
Vientitukioikeus ei myöskään ole enää voimassa sellaisen vientiilmoituksen kattamien tuotteiden osalta, joka esitettiin vapautuk
sen peruuttamiseen johtaneen tapahtuman päivämäärän jälkeen,
ja tuet on maksettava takaisin, ellei viejä voi esittää kyseisten tuot
teiden osalta 17 artiklan mukaisesti vaadittuja todisteita.
25 artikla
1.
Poiketen siitä, mitä 15 artiklassa säädetään ja rajoittamatta
27 artiklan soveltamista, osa tuesta maksetaan viejän hakemuk
sesta välittömästi, kun todiste tuotteen poistumisesta yhteisön tul
lialueelta on esitetty.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tuen osa lasketaan käyttämällä
alinta tuen määrää, josta on vähennetty 20 prosenttia ennakolta
vahvistetun tuen ja alimman tuen määrän välisestä erotuksesta, tai
nolla, jos tukea ei ole vahvistettu.
Kun maksettava määrä on enintään 2 000 euroa, jäsenvaltio voi
lykätä tämän määrän maksamista kyseisen tuen kokonaismäärän
maksamiseen asti, jollei asianomainen viejä ilmoita, ettei hän hae
lisätukea kyseisten vientien osalta.
3.
Tapauksessa jossa tuen ennakkovahvistuksen sisältävän
todistuksen kohdassa 7 ilmoitettua määräpaikkaa ei ole
noudatettu:
a)

jos tosiasiallista määräpaikkaa vastaava tuki on yhtä suuri tai
suurempi kuin kohdassa 7 ilmoitetun määräpaikan tuki,
sovelletaan kohdassa 7 ilmoitetun määräpaikan tukea;

b)

jos tosiasiallista määräpaikkaa vastaava tuki on pienempi
kuin kohdassa 7 ilmoitetun määräpaikan tuki, maksetaan
tuki:
— joka saadaan sovellettaessa tosiasiallisen määräpaikan
tukea ja
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— josta vähennetään, paitsi ylivoimaisen esteen tapauk
sessa, 20 prosenttia kohdassa 7 ilmoitetun määräpaikan
tuen ja tosiasiallisen määräpaikan tuen välisestä
erotuksesta.
Sovellettaessa tämän artiklan säännöksiä otetaan huomioon ne
tuet, jotka ovat voimassa todistushakemuksen jättöpäivänä. Näitä
tukia tarkistetaan tarvittaessa vienti-ilmoituksen tai maksuilmoi
tuksen vastaanottamispäivänä.
Sovellettaessa ensimmäistä ja toista alakohtaa sekä 48 artiklan
säännöksiä samaan vientitoimeen, ensimmäisen alakohdan
mukaisesti saadusta määrästä vähennetään 48 artiklassa tarkoi
tettu seuraamus.
4. Jos tuki määritetään tarjouskilpailun puitteissa ja sen mukai
seen sopimukseen sisältyy lauseke pakollisesta määräpaikasta,
alinta tukea määritettäessä ei oteta huomioon todistushakemuk
sen jättöpäivänä ja vienti-ilmoituksen vastaanottamispäivänä
kyseisen pakollisen määräpaikan osalta mahdollisesti vahvistettua
kausittaista tukea tai vahvistamatta jättämistä.

26 artikla

1.
Kun tuotteen vienti edellyttää pakollista määräpaikkaa kos
kevan lausekkeen sisältävän vientitodistuksen tai ennakkovahvis
tustodistuksen esittämistä, sovelletaan 2–5 kohdan säännöksiä.
2.
Jos tuote ei saavu pakolliseen määräpaikkaan, maksetaan
ainoastaan 25 artiklan 2 kohdan mukainen osa tuesta.
3.
Jos tuote ylivoimaisen esteen tapauksessa toimitetaan muu
hun kuin siihen määräpaikkaan, jolle todistus on annettu, tuki
maksetaan viejän hakemuksesta, jos tämä esittää todisteen ylivoi
maisesta esteestä ja tuotteen saapumisesta tosiasialliseen määrä
paikkaan; todiste saapumisesta tosiasialliseen määräpaikkaan
esitetään 16 ja 17 artiklan säännösten mukaisesti.
4.
Sovellettaessa 3 kohtaa tuki on yhtä suuri kuin tosiasialli
sen määräpaikan tuki, mutta se ei saa olla suurempi kuin todis
tuksen, johon sisältyy tuen ennakolta vahvistaminen, kohdassa 7
mainitun määräpaikan tuki.
Tukia tarkistetaan tarvittaessa vienti-ilmoituksen tai maksuilmoi
tuksen vastaanottamispäivänä.
5. Kun tuote viedään asetuksen (EY) N:o 376/2008 47 artiklan
säännösten mukaisesti annetulla todistuksella ja tuki vaihtelee
määräpaikan mukaan, viejän on ennakolta vahvistettua tukea saa
dakseen esitettävä tämän asetuksen 17 artiklassa tarkoitettujen
todisteiden lisäksi todiste siitä, että tuote on toimitettu todistuk
sessa mainitulle tarjouskilpailun puitteissa määritetylle elimelle
tuontimaana olevassa kolmannessa maassa.
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3 jakso
Erityistoimenpiteet yhteisön taloudellisten
etujen suojelemiseksi

27 artikla

1.

a)

b)

c)

Kun

ii)

Edellä 1 kohdan b alakohdan säännöksiä ei sovelleta, jos kyseisen
toimen konkreettiset olosuhteet – ottaen huomioon erityisesti
kuljetuskustannukset – poistavat todennäköisesti jälleentuonnin
vaaran. Jäsenvaltiot voivat myös olla soveltamatta 1 kohdan b ala
kohtaa, jos tuen määrä kyseisen vienti-ilmoituksen osalta on enin
tään 500 euroa.
3.
Jos sovellettaessa 1 kohdan säännöksiä tuote on yhteisön
tullialueelta poistumisen jälkeen tuhoutunut kuljetuksen aikana
ylivoimaisen esteen vuoksi, maksetaan:
a)

kun kyseessä on eriyttämätön tuki, tuki kokonaisuudessaan;

b)

kun kyseessä on eriytetty tuki, 25 artiklan säännösten mukai
sesti määriteltävä osuus tuesta.

tuotteen todellisesta määräpaikasta on vakavia epäilyksiä; tai

tuotetta voidaan jälleentuoda yhteisöön, koska vietyyn tuot
teeseen sovellettava tuki ja samankaltaiseen tuotteeseen
sovellettava etuuskohteluun oikeuttamaton tuontitulli ovat
erisuuruisia vienti-ilmoituksen vastaanottamispäivänä; tai

4.
Edellä 1 kohdan säännöksiä sovelletaan ennen tuen
maksamista.

epäillään konkreettisesti, että tuote jälleentuodaan yhteisöön
tuontitullitta tai alennetuin tuontitullein sellaisenaan tai sen
jälkeen, kun sitä on jalostettu kolmannessa maassa:

Tuki katsotaan kuitenkin perusteettomaksi ja se on maksettava
takaisin, jos toimivaltaiset viranomaiset toteavat myös tuen mak
samisen jälkeen:

yhtenäistä tukea tai 25 artiklan 2 kohtaan tarkoitetun tuen osa
maksetaan ainoastaan, jos tuote on poistunut yhteisön tullialu
eelta 7 artiklan säännösten mukaisesti, ja

i)
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a)

että tuote on tuhoutunut tai pilaantunut ennen kuin se on
saatettu kolmannen maan markkinoille tai ennen kuin sitä on
käsitelty tai jalostettu merkittävästi kolmannessa maassa ase
tuksen (ETY) N:o 2913/92 24 artiklan mukaisesti, jollei viejä
voi toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla osoittaa,
että vienti on tapahtunut sellaisin taloudellisin edellytyksin,
että tuotetta olisi voitu kohtuudella pitää kaupan kolmannen
maan markkinoilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän
asetuksen 28 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan säännös
ten soveltamista;

b)

että tuote on kolmannessa maassa tullisuspensiomenettelyyn
asetettuna 12 kuukautta sen jälkeen, kun se on viety yhtei
söstä ilman, että sitä on merkittävästi käsitelty tai jalostettu
kolmannessa maassa asetuksen (ETY) N:o 2913/92
24 artiklan mukaisesti ja että vienti ei ole tapahtunut tavan
omaisena kaupallisena toimena;

c)

että viety tuote on jälleentuotu yhteisöön ilman, että sitä on
merkittävästi käsitelty tai jalostettu kolmannessa maassa ase
tuksen (ETY) N:o 2913/92 24 artiklan mukaisesti, ja että
etuuskohteluun oikeuttamaton tuontitulli on myönnettyä
tukea pienempi, ja että vienti ei ole tapahtunut tavanomai
sena kaupallisena toimena;

d)

että liitteessä XV tarkoitetut tuotteet tuodaan takaisin
yhteisöön:

jos vaihtelemattoman tuen tapauksessa tuote on tuotu kol
manteen maahan vienti-ilmoituksen vastaanottamispäivää
seuraavien 12 kuukauden aikana tai sitä on käsitelty tai jalos
tettu merkittävästi mainitun ajan kuluessa asetuksen
(ETY) N:o 2913/92 24 artiklan mukaisesti; tai

jos määräpaikan mukaan vaihtelevan tuen tapauksessa tuote
on tuotu sellaisenaan vienti-ilmoituksen vastaanottamispäi
vää seuraavien 12 kuukauden aikana määritettyyn kolman
teen maahan.

Kolmanteen maahan tuonnin osalta sovelletaan 16 ja 17 artiklan
säännöksiä.

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat lisäksi vaatia
kaikkien tukien osalta lisätodisteita, jotka vakuuttavat toimivaltai
set viranomaiset siitä, että tuote on tosiasiallisesti saatettu mark
kinoille tuontimaana olevassa kolmannessa maassa, tai sitä on
käsitelty
taikka
jalostettu
merkittävästi
asetuksen
(ETY) N:o 2913/92 24 artiklan mukaisesti.

Lisäaikaa voidaan myöntää tämän asetuksen 46 artiklassa sääde
tyin edellytyksin.

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdan säännöksiä omasta
aloitteestaan ja myös komission pyynnöstä.

— sen jälkeen, kun niille on kolmannessa maassa suoritettu
valmistus tai käsittely, joka on tasoltaan alempi kuin ase
tuksen (ETY) N:o 2913/92 24 artiklassa säädetty käsit
telyaste, ja
— niihin sovelletaan etuuskohteluun oikeuttamatonta tul
lia alempaa tuontitullia tai tullittomuutta.
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Jos jäsenvaltiot toteavat, että muut kuin liitteessä XV luetellut
tuotteet aiheuttavat todennäköisesti kaupan vääristymistä, niiden
on ilmoitettava siitä viipymättä komissiolle.
Edellä c ja d alakohdassa tarkoitettuja säännöksiä ei sovelleta, jos
sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2913/92 VI osaston 2 luvun
”Palautustavarat” säännöksiä ja tapauksissa, joissa tuotteet tuo
daan takaisin yhteisöön vähintään kaksi vuotta vientipäivän
jälkeen.
Edellä b, c ja d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ei sovelleta
48 artiklan säännöksiä.

17.7.2009

3. Tukea ei myönnetä, jos tuotteiden radioaktiivisuuden yhtei
sön lainsäädännössä sallitut enimmäistasot ylittyvät. Tuotteisiin
niiden alkuperästä riippumatta sovellettavat tasot vahvistetaan
neuvoston asetuksen (EY) N:o 733/2008 (1) 2 artiklan 2 kohdassa.

29 artikla

1. Tukea ei myönnetä viennille, josta kannetaan ennakolta
vahvistettu tai tarjouskilpailun puitteissa määritetty vientimaksu
tai muu vastaava maksu.

4 jakso
Tapaukset, joissa tukea ei myönnetä
28 artikla

2.
Kun yhdistelmätuotteen vientimaksu tai muu vastaava
maksu vahvistetaan ennakolta sen yhden tai useamman ainesosan
perusteella, tukea ei myönnetä kyseiselle ainesosalle tai kyseisille
ainesosille.

1.
Tukea ei myönnetä tuotteille, jotka eivät ole vientiilmoituksen vastaanottamispäivänä laadultaan virheettömiä, kun
nollisia ja myyntikelpoisia.

30 artikla

Tuotteet täyttävät ensimmäisen alakohdan vaatimukset, kun niitä
voidaan pitää kaupan yhteisön alueella tavanomaisissa olosuh
teissa sellaisina kun ne kuvaillaan tukihakemuksessa, ja jos tuot
teet on tarkoitettu ihmisravinnoksi, niiden ominaisuudet tai kunto
eivät estä niiden käyttöä tai rajoita huomattavasti niiden käyttöä
tähän tarkoitukseen.
Tuotteiden osalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen vaa
timusten noudattaminen on tarkastettava yhteisössä voimassa
olevien vaatimusten tai käytäntöjen mukaisesti.
Tuki myönnetään kuitenkin myös silloin kun vietyihin tuotteisiin
sovelletaan määrämaissa pakollisia, erityisesti terveyttä tai hygi
eniaa koskevia erityisvaatimuksia, jotka eivät vastaa yhteisössä
voimassa olevia vaatimuksia tai käytäntöjä. Viejän on toimivaltai
sen viranomaisen pyynnöstä osoitettava, että tuotteet ovat mää
räpaikkana olevien kolmansien maiden pakollisten vaatimusten
mukaiset.
Tietyille tuotteille voidaan lisäksi antaa erityissäännöksiä.
2.
Jos tuote on poistunut yhteisön tullialueelta virheettömänä,
kunnollisena ja myyntikelpoisena, se on oikeutettu 25 artik
lan 2 kohdan mukaisesti laskettuun tuen osaan paitsi, jos 27 artik
laa sovelletaan. Tämä oikeus kuitenkin menetetään, jos on
todisteita siitä, että
— tuote ei enää ole virheetön, kunnollinen ja myyntikelpoinen
piilevän virheen vuoksi, joka ilmenee myöhemmin,
— tuotetta ei ole voitu myydä lopulliselle kuluttajalle siitä syystä,
että tuotteen viimeinen käyttöpäivä oli liian lähellä
vientipäivää.
Jos on todisteita siitä, että tuote ei enää ole virheetön, kunnolli
nen ja myyntikelpoinen ennen kolmanteen maahan tuontia kos
kevien tullimuodollisuuksien täyttymistä, se ei ole oikeutettu tuen
vaihtelevaan osaan.

Tukea ei myönnetä tuotteille, joita myydään tai jaetaan laivoilla ja
jotka saatetaan myöhemmin jälleentuoda yhteisöön neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 918/83 (2) säännösten mukaisesti tullitta.

2 LUKU

Tuen ennakkomaksu

31 artikla

1.
Jäsenvaltioiden on viejän hakemuksesta maksettava tuki
kokonaan tai osa tuesta ennakolta välittömästi, kun vientiilmoitus on vastaanotettu, edellytyksellä, että annetaan tämän
ennakkomaksun 10 prosentilla ylittävä vakuus.

Jäsenvaltiot voivat määrittää edellytykset, joilla on mahdollista
hakea ennakkomaksua osasta tukea.

2.
Ennakkomaksun määrä lasketaan ottaen huomioon ilmoi
tettuun määräpaikkaan sovellettava tuki, jota tarkistetaan tarvit
taessa yhteisön säädöksissä säädetyillä muilla määrillä.

3.
Jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta 1 kohdan säännöksiä,
jos maksettava määrä ei ylitä 2 000:ta euroa.
(1) EUVL L 201, 30.7.2008, s. 1.
(2) EYVL L 105, 23.4.1983, s. 1.
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32 artikla
1. Kun ennakkomaksun määrä on suurempi kuin kyseiseen tai
vastaavaan vientiin tosiasiallisesti sovellettava määrä, toimivaltai
sen viranomaisen on viipymättä aloitettava asetuksen
(ETY) N:o 2220/85 29 artiklassa tarkoitettu menettely, jotta viejä
maksaa näiden määrien välisen erotuksen korotettuna
10 prosentilla.
Kuitenkaan 10 prosentin korotusta ei veloiteta, jos ylivoimaisen
esteen vuoksi:
— tässä asetuksessa tuen saamiseksi säädettyjä todisteita ei voida
esittää, tai
— tuote saapuu muuhun määräpaikkaan kuin siihen, jolle
ennakkomaksu on laskettu.
2. Jos tuote ei saavu määräpaikkaan, jonka mukaisesti ennakko
on laskettu, viejän vahingoksi kolmannen tekemän sääntöjenvas
taisuuden vuoksi, ja viejä ilmoittaa asiasta välittömästi ja kirjalli
sesti omasta aloitteestaan toimivaltaisille viranomaisille ja maksaa
takaisin ennakkoon maksetun tuen, 1 kohdassa säädetty lisä on
ainoastaan sen koron suuruinen, joka on maksettava ennakon
vastaanottamisen ja sen takaisinmaksun väliseltä ajalta 49 artik
lan 1 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti laskettuna.
Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos toimivaltaiset viranomai
set ovat jo ilmoittaneet viejälle aikeestaan tehdä tarkastus tai jos
viejä on saanut muulla tavoin tiedon tästä toimivaltaisten viran
omaisten aikeesta.
3.
Vastaavaksi vienniksi katsotaan yhdistetyn nimikkeistön
samaan koodiin kuuluvien vastaavien tuotteiden palautustavara
järjestelmän mukaista jälleentuontia seuraava vienti, kun asetuk
sen (EY) N:o 376/2008 44 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa
säädetyt edellytykset täyttyvät.
Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan ainoastaan, kun palautustava
ramenettelyä on käytetty jäsenvaltiossa, jossa alkuperäistä vientiä
koskeva vienti-ilmoitus on vastaanotettu, tai alkuperäjäsenvalti
ossa neuvoston direktiivin 97/78/EY (1) 15 artiklan mukaisesti.
III OSASTO
MUU VIENTI JA ERITYISTAPAUKSET
1 LUKU

Vientiin yhteisön ulkopuolelle rinnastettavat määräpaikat
ja muonitus
33 artikla
1.
Tässä asetuksessa vientiin yhteisön tullialueen ulkopuolelle
rinnastetaan:
a)

toimitukset yhteisössä muonitukseen:
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— kansainvälisillä reiteillä liikennöiville ilma-aluksille,
mukaan lukien yhteisön sisäiset reitit;
b)

toimitukset
järjestöille;

yhteisöön

sijoittautuneille

kansainvälisille

c)

toimitukset jonkin jäsenvaltion alueelle asettautuneille kysei
sen maan käskyvaltaan kuulumattomille asevoimille.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan ainoastaan, kun kolman
sista maista näitä käyttöjä varten tuotavat samanlaiset tuotteet
ovat tuontitullittomia kyseisessä jäsenvaltiossa.
3.
Tuotteiden toimitukset humanitaarista avustustoimintaa
harjoittavien kansainvälisten järjestöjen yhteisössä sijaitseviin
varastoihin käytettäväksi elintarvikeapuun kolmansissa maissa
rinnastetaan vientiin yhteisön tullialueen ulkopuolelle.
Varastointipaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomai
set antavat luvan ensimmäisen alakohdan soveltamiseen ja mää
rittävät varaston tullioikeudellisen aseman ja toteuttavat
tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseiset tuotteet
saapuvat määräpaikkaansa.
4.
Tässä artiklassa tarkoitettuihin toimituksiin ei sovelleta
5 artiklan 7 kohdan säännöksiä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin
toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä tuotteiden valvonnan
mahdollistamiseksi.

34 artikla
1. Kun kyseessä ovat 33 ja 41 artiklassa tarkoitetut toimituk
set, jäsenvaltiot voivat 5 artiklan säännöksistä poiketen sallia seu
raavan menettelyn käytön tuen maksamisessa. Kyseisen
menettelyn käyttöön oikeutettu viejä ei saa samanaikaisesti käyt
tää samoihin tuotteisiin tavanomaista menettelyä.
Lupa voidaan rajoittaa tietyille lastauspaikoille vientijäsenvalti
ossa. Lupa voi koskea lastausta muissa jäsenvaltioissa, jolloin
sovelletaan 8 artiklan säännöksiä.
2.
Tässä artiklassa säädetyin edellytyksin kunkin kuukauden
aikana lastattujen tuotteiden osalta on otettava huomioon kuu
kauden viimeinen päivä sovellettavaa tukea määritettäessä.
Tukeen sovellettava valuuttakurssin määräytymisperuste on ase
tuksen (EY) N:o 1913/2006 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
määräytymisperuste.
3.
Kun tuki on määritetty tarjouskilpailulla, todistuksen on
oltava voimassa kuukauden viimeisenä päivänä.
4. Viejän on pidettävä valvontarekisteriä, joka sisältää seuraa
vat tiedot:

— merenkulkuun tarkoitetuille laivoille,
a)
(1) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

tuotteiden tunnistamiseen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti
tarvittavat tiedot;
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b)

laivojen tai ilma-alusten, joihin tuotteet on lastattu, nimi tai
rekisterinumero;

c)

lastauspäivä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot on merkittävä rekis
teriin viimeistään ensimmäisenä lastausta seuraavana työpäivänä.
Kun lastaus tapahtuu muussa jäsenvaltiossa, kyseiset tiedot on
kuitenkin merkittävä rekisteriin viimeistään ensimmäisenä työpäi
vänä, joka seuraa päivää, jona viejälle on ollut ilmoitettava tuot
teiden lastauksesta.
Viejän on lisäksi toimittava yhteistyössä jäsenvaltioiden tarpeelli
sina pitämissä tarkastuksissa ja säilytettävä valvontarekisteriä
vähintään kolme vuotta kuluvan kalenterivuoden lopusta lukien.
5.
Jäsenvaltiot voivat päättää, että rekisteri voidaan korvata
kuhunkin toimitukseen käytettävillä asiakirjoilla, joissa on tullivi
ranomaisten oikeaksi todistama lastauspäivä.
6.
Edellä 2–5 kohdan säännöksiä sovelletaan 33 artik
lan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin toimituksiin sovel
tuvin osin.

35 artikla
1.
Edellä olevan 33 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännöksiä
sovellettaessa ilma-aluksissa tai matkustajalaivoissa, mukaan
lukien lautat, kulutettavaksi tarkoitettuja tuotteita, jotka on val
mistettu ennen lastaamista, pidetään kyseisissä kuljetusvälineissä
valmistettuina.
2.
Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan ainoastaan, jos viejä esit
tää ennen valmistusta riittävät todisteet niiden perustuotteiden,
joille tukea haetaan, määrästä, laadusta ja ominaisuuksista.
3. Jäljempänä 37 artiklassa tarkoitettua muonitusvarastojärjes
telmää voidaan käyttää tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitet
tuihin valmisteisiin.

T5-valvontakappaleen kohdat 33, 103, 104 ja tarvittaessa kohta
105 on täytettävä. Kohtaan 104 on tehtävä asianmukainen
merkintä.
4.
Lomake 302, joka liitetään asevoimille 33 artiklan 1 koh
dan c alakohdan mukaisesti toimitettujen tuotteiden mukaan, rin
nastetaan tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun
T5-valvontakappaleeseen, jos toimivaltaiset sotilasviranomaiset
varmentavat tällä lomakkeella tuotteiden vastaanottamisen.

37 artikla
1.
Jäsenvaltiot voivat maksaa viejälle tuen ennakolta jäljem
pänä säädetyin erityisin edellytyksin, kun on esitetty todiste siitä,
että tuotteet ovat vienti-ilmoituksen vastaanottamista seuraavien
30 päivän kuluessa, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä, sijoi
tettu tullin valvonnassa oleviin tiloihin toimitettavaksi seuraavien
muonitukseen yhteisössä:
a)

merenkulkuun tarkoitetut laivat, tai

b)

kansainvälisillä reiteillä liikennöivät ilma-alukset, mukaan
lukien yhteisön sisäiset reitit, taikka

c)

jäljempänä 41
tuotantolautat.

tarkoitetut

poraus-

tai

2.
Jäsenvaltio, jonka alueella muonitusvarasto sijaitsee, antaa
hyväksynnän ainoastaan varastonpitäjille ja muonitusvarastoille,
jotka antavat tarvittavat takeet. Hyväksyntä voidaan perua.
Hyväksyntä myönnetään ainoastaan sellaisille varastonpitäjille,
jotka sitoutuvat kirjallisesti:
a)

lastaamaan tuotteet sellaisenaan tai jäädytettyinä ja/tai pak
kaamisen jälkeen seuraavien muonitukseen yhteisössä:
— merenkulkuun tarkoitetut laivat, tai
— kansainvälisillä reiteillä liikennöivät ilma-alukset,
mukaan lukien yhteisön sisäiset reitit, taikka

1. Tuki maksetaan, jos tuote, jonka vienti-ilmoitus on vastaan
otettu, on saapunut sellaisenaan johonkin 33 artiklassa tarkoitet
tuun määräpaikkaan viimeistään 60 päivän kuluessa
vastaanottamispäivästä.

3. Jos tuote, jonka vienti-ilmoitus on vastaanotettu, kuljetetaan
ennen johonkin 33 artiklassa tarkoitettuun määräpaikkaan saa
pumista muiden yhteisön alueiden kautta kuin sen jäsenvaltion,
jonka alueella ilmoitus on vastaanotettu, todiste kyseisen tuotteen
toimittamisesta tarkoitettuun määräpaikkaan on annettava esittä
mällä T5-valvontakappale.

artiklassa

Tullin valvonnassa olevien tilojen, jäljempänä ’muonitusvarastot’,
ja varastonpitäjän on oltava erityisesti hyväksyttyjä tämän artik
lan säännöksiä sovellettaessa.

36 artikla

2.
Edellä olevan 7 artiklan 3 ja 4 kohdan säännöksiä sovelle
taan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

17.7.2009

— 41 artiklassa tarkoitetut poraus- ja tuotantolautat;
b)

pitämään rekisteriä, joka mahdollistaa tarvittavien tarkastus
ten tekemisen toimivaltaisille viranomaisille ja jossa annetaan
erityisesti:
— sijoittamispäivä muonitusvarastoon,
— tuotteiden mukana olevien tulliasiakirjojen numerot
sekä kyseisen tullitoimipaikan nimi,
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— tuotteiden tunnistamiseen 5 artiklan 4 kohdan mukai
sesti tarvittavat tiedot,

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu kiinteä korvaus lasketaan
seuraavasti:

— päivä, jona tuote on otettu muonitusvarastosta,

a)

— laivan tai ilma-aluksen, johon tuotteet on lastattu, rekis
terinumero ja nimi (jos sellainen on) tai sen varaston
nimi, johon ne on siirretty,

määritetään samanlaiseen tuotteeseen sovellettavien tuonti
tullien summa luovutettaessa tuote vapaaseen liikkeeseen
varastointijäsenvaltiossa;

b)

a alakohdan mukaisesti
20 prosentilla.

— lastauspäivä;

saatua

määrää

korotetaan

Tuontitullien laskemisessa otetaan huomioon:

c)

säilyttämään kyseistä rekisteriä vähintään kolme vuotta kysei
sen kalenterivuoden lopusta lukien;

a)

d)

toimimaan yhteistyössä kaikissa tarkastuksissa, erityisesti
kausittaisissa tarkastuksissa, joita toimivaltaiset viranomaiset
tämän kohdan säännösten noudattamisen toteamiseksi pitä
vät tarkoituksenmukaisina;

sen päivän tullitaso, jona tuote saapui muuhun kuin tarkoi
tettuun määräpaikkaan tai sen päivän tullimäärä, josta alkaen
se ei enää ollut sellaisessa kunnossa, että se olisi voitu lähet
tää tarkoitettuun määräpaikkaan, tai

b)

kun kyseistä päivää ei voida määrittää, sen päivän tullitaso,
jona todettiin, että pakollista määräpaikkaa ei ole noudatettu.

e)

maksamaan määrät, joita voidaan vaatia tuen palauttamiseksi
sovellettaessa 39 artiklaa.

3. Viejälle 1 kohdan säännösten mukaisesti maksettu määrä on
merkittävä maksuna ennakkomaksun maksaneen viraston
kirjanpitoon.

38 artikla
1.
Kun vienti-ilmoitus on vastaanotettu siinä jäsenvaltiossa,
jossa muonitusvarasto sijaitsee, toimivaltaisen tulliviranomaisen
on tuotteita muonitusvarastoon sijoitettaessa merkittävä tuen
ennakkomaksun saamiseksi vaadittavaan kansalliseen asiakirjaan,
että tuotteet täyttävät 37 artiklan säännökset.
2.
Kun vienti-ilmoitus on vastaanotettu muussa kuin siinä
jäsenvaltiossa, jossa muonitusvarasto sijaitsee, todiste tuotteiden
muonitusvarastoon sijoittamisesta annetaan esittämällä
T5-valvontakappale.

3.
Kun varastonpitäjä voi osoittaa, että ennakolta maksettu
tuki on pienempi kuin 2 kohdan säännösten mukaisesti laskettu
kiinteä korvaus, varastonpitäjä maksaa ainoastaan ennakolta
maksetun määrän, jota on korotettu 20 prosentilla.
Jos ennakkomaksu on suoritettu jossakin muussa jäsenvaltiossa,
korotus on kuitenkin 40 prosenttia. Tässä tapauksessa varastoin
tijäsenvaltion osalta, joka ei osallistu talous- ja rahaliittoon, ennak
komaksu muunnetaan varastointijäsenvaltion kansalliseksi
valuutaksi 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tar
koitettujen tullien laskemispäivänä voimassa olevan euron valuut
takurssin avulla.
4. Tässä artiklassa tarkoitettua maksua ei sovelleta muonitus
varastossa säilyttämisen aikana tuotteiden painon luonnollisesta
alenemisesta tai suoritetusta pakkaamisesta johtuvaan hävikkiin.

40 artikla

T5-valvontakappaleen kohdat 33, 103, 104 ja tarvittaessa kohta
105 on täytettävä. T5-valvontakappaleen 104 kohdassa on oltava
otsikon ”Muu” alla jokin liitteessä XVI luetelluista maininnoista.

1.
Sen jäsenvaltion, jossa muonitusvarasto sijaitsee, toimival
taisten viranomaisten on tehtävä vähintään kerran 12 kuukau
dessa kyseiseen varastoon sijoitettujen tuotteiden fyysinen
tarkastus.

Määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen tullitoimipai
kan on vahvistettava valvontakappaleessa varastoon sijoittaminen
sen jälkeen, kun se on tarkastanut, että tuotteet on merkitty
37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun rekisteriin.

Jos kuitenkin tavaroiden sijoittaminen muonitusvarastoon ja otto
sieltä edellyttää tulliviranomaisten jatkuvaa fyysistä valvontaa, toi
mivaltaiset viranomaiset voivat rajoittaa tarkastuksen varastoituja
tuotteita koskevien asiakirjojen tarkastamiseen.

39 artikla

2. Varastoijajäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sal
lia tuotteiden siirtämisen toiseen muonitusvarastoon.

1. Jos todetaan, että muonitusvarastoon sijoitettu tuote ei ole
saapunut tarkoitettuun määräpaikkaan tai ei ole sellaisessa kun
nossa, että se voitaisiin lähettää kyseiseen määräpaikkaan, varas
tonpitäjän on maksettava varastointijäsenvaltion toimivaltaiselle
viranomaiselle kiinteä korvaus.

Tässä tapauksessa ensimmäisen muonitusvaraston rekisteriin on
tehtävä toista muonitusvarastoa koskeva merkintä. Toisen muo
nitusvaraston ja toisen varastonpitäjän on myös oltava erityisesti
hyväksyttyjä
sovellettaessa
muonitusvarastoa
koskevia
säännöksiä.
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Kun tuotteet on asetettu valvontaan toisessa muonitusvarastossa,
toisen varastonpitäjän on vastattava 39 artiklan säännöksiä sovel
lettaessa maksettavista korvauksista.

b)

Määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen tullitoimipai
kan on vahvistettava varastoon sijoittaminen T5-valvontakappaleessa sen jälkeen, kun se on tarkastanut, että tuotteet on
viety 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun rekisteriin.

5.
Todiste valvontaan asettamisesta toisessa muonitusvaras
tossa sekä todiste alukseen yhteisössä lastaamisesta ja 41 artik
lassa ja 42 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista
toimituksista on annettava, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä,
tuotteiden muonitusvarastosta ottopäivää seuraavien 12 kuukau
den kuluessa, ja 46 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan säännöksiä sovelle
taan soveltuvin osin.

— toimittamiseen käytettävän laivan tai helikopterin on
oltava sellaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön
liikennöimä, joka säilyttää yhteisössä asiakirjoja, joita
voidaan tutkia ja jotka riittävät merimatkan tai lennon
yksityiskohtien tarkastamiseksi.
3.
Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa alukselle toi
mittamisesta annettavassa todistuksessa on annettava täydelliset
tiedot tuotteista ja toimituksen vastaanottaneen lautan tai sotaaluksen tai apualuksen nimi tai muut tunnistamisen mahdollista
vat tiedot sekä toimituspäivä. Jäsenvaltiot voivat vaatia
annettavaksi lisätietoja.
Todistuksen allekirjoittaa:
a)

kun kyseessä ovat lautat: henkilö, jota lautan omistajat pitä
vät muonitustoimituksista vastaavana henkilönä. Toimival
taisten viranomaisten on toteutettava kyseisen toimen
aitouden varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Jäsenval
tioiden on ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä
komissiolle;

b)

kun kyseessä ovat
sotilasviranomaiset.

2 LUKU

Erityistapaukset
41 artikla
1.
Myönnettävää tukea määritettäessä 33 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa
tarkoitettuihin
toimituksiin
rinnastetaan
muonitustoimitukset:
a)

b)

poraus- tai tuotantolautoille, mukaan lukien kyseiseen toi
mintaan liittyvät tukipalveluja tarjoavat tukipisteet, jotka
sijaitsevat Euroopan mannerjalustalla tai yhteisön Euroopan
ulkopuolisen osan mannerjalustalla, mutta kolmen meripe
ninkulman levyisen vyöhykkeen ulkopuolella siitä perusvii
vasta, jota käytetään jäsenvaltion aluevesien leveyttä
mitattaessa; ja

2.
Edellä olevan 1 kohdan säännöksiä sovelletaan ainoastaan,
jos tuki tässä tapauksessa on suurempi kuin alin tuki.
Jäsenvaltiot voivat soveltaa näitä säännöksiä kaikkiin muonitus
toimituksiin, jos:
a)

alukselle toimittamisesta annetaan todistus; ja

sota-alukset

tai

apualukset:

Poiketen siitä, mitä säädetään 2 kohdassa jäsenvaltiot voivat laut
tojen hankintatoiminnan osalta vapauttaa viejät velvoitteesta esit
tää todistus alukselle toimittamisesta, kun kyseessä on toimitus:
a)

joka antaa oikeuden suuruudeltaan enintään 3 000 euroa
vientiä kohti olevaan tukeen;

b)

josta esitetään jäsenvaltiota tyydyttävät riittävät takeet siitä,
että tuotteet saapuvat määräpaikkaan; ja

c)

josta esitetään kuljetusasiakirja sekä todiste maksusta.

avomerellä jollekin jäsenvaltiolle kuuluville sota-aluksille tai
apualuksille.

”Muonitustoimituksilla” tarkoitetaan ainoastaan aluksella kulutet
tavaksi tarkoitettuja tuotteita.

kun kyseessä ovat lautat:
— toimitus tapahtuu osana lautan muonitustoimintoja,
jotka sen jäsenvaltion (toimivaltainen viranomainen,
josta lautalle tarkoitetut tuotteet laivataan, on hyväksy
nyt tavanomaisiksi. Tässä tapauksessa satamien tai las
tauspaikkojen, laivatyyppien – kun toimitus tapahtuu
meritse – ja pakkaus- ja konttityyppien on oltava tavan
omaisesti käytettäviä, lukuun ottamatta ylivoimaista
estettä,

3.
Kun toinen varasto ei sijaitse samassa jäsenvaltiossa kuin
ensimmäinen muonitusvarasto, todiste tuotteiden sijoittamisesta
toiseen varastoon on annettava esittämällä alkuperäinen
T5-valvontakappale, johon on tehty jokin 38 artiklan 2 kohdassa
annetuista maininnoista.

4.
Kun tuotteet muonitusvarastossa säilyttämisen jälkeen las
tataan alukseen muussa kuin varastoijajäsenvaltiossa, todiste nii
den lastaamisesta on annettava 36 artiklan 3 kohdassa säädettyä
menettelyä noudattaen.

17.7.2009

4. Tuen myöntävän jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten
on tarkastettava lautoille toimitettavaksi ilmoitettujen tuotteiden
määrä tarkistamalla viejän ja toimitukseen käytettävän laivan tai
helikopterin liikennöitsijän asiakirjat. Näiden on lisäksi varmistet
tava, että tämän artiklan mukaisesti muonitukseen toimitettavat
määrät eivät ylitä aluksen henkilökunnan tarpeita.
Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi voidaan tarvittaessa pyy
tää muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten apua.
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5.
Kun lauttojen toimituksiin sovelletaan 8 artiklaa,
T5-valvontakappaleen otsikkokohtaan ”Muuta” kohdassa 104 on
lisättävä jokin liitteessä XVII luetelluista maininnoista.
6. Edellä 37 artiklaa sovellettaessa varastonpitäjän on sitoudut
tava merkitsemään 37 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitet
tuun rekisteriin kunkin lähetyksen määräpaikkana olevaan
lauttaan liittyvät tiedot, toimitukseen käytetyn laivan tai helikop
terin nimi tai numero ja toimituspäivä. Tämän artiklan 3 kohdan
toisen alakohdan a alakohdassa mainittuja todistuksia alukselle
toimittamisesta pidetään rekisterin osana.
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— tulliasiakirja tai sen kolmannen maan, jossa toimitus
tapahtui, tulliviranomaisten hyväksymismerkinnällä
varustama asiakirja, jossa todistetaan, että kaikki kontin
tai jakamattoman erän tuotteet on viety lopullisesti
varastosta ja toimitettu alukselle, ja ilmoitetaan osatoi
mitusten määrä; tämä asiakirja voidaan laatia liit
teessä XVIII olevan mallin mukaisesti.

c)

7.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet,
jotta lautoille toimitetuista ja tämän artiklan säännösten sovelta
misalaan kuuluvista jokaisen alan tuotteiden määristä pidetään
rekisteriä.

Kun a tai b alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuja
asiakirjoja ei voida esittää, jäsenvaltio voi hyväksyä laivan
kapteenin tai muun palveluksessa olevan upseerin allekirjoit
taman ja laivan leimalla varustetun vastaanottotodistuksen.

Kun b alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuja
asiakirjoja ei voida esittää, jäsenvaltio voi hyväksyä lentoyh
tiön virkailijan allekirjoittaman ja kyseisen yhtiön leimalla
varustetun vastaanottotodistuksen.

42 artikla
1.
Muonitustoimitukset yhteisön ulkopuolelle rinnastetaan
myönnettävää tukea määritettäessä 33 artiklan 1 kohdan a ala
kohdassa tarkoitettuihin toimituksiin.

d)

2.
Tuen vaihdellessa määräpaikan mukaan sovelletaan 1 koh
dan säännöksiä, jos on annettu todiste, että alukselle tosiasialli
sesti toimitetut tuotteet ovat samoja tuotteita, jotka on viety
yhteisön tullialueelta tähän tarkoitukseen.
3.
Tätä artiklaa sovellettaessa ’suoralla toimituksella’ tarkoite
taan kontin tai jakamattomana laivalle toimitetun tuote-erän
toimittamista.
4.
Edellä 2 kohdassa tarkoitettu todiste annetaan seuraavalla
tavalla:
a)

Todiste suorasta muonitustoimituksesta annetaan tulliasiakir
jalla tai sen kolmannen maan, jonne toimitus tapahtui, tulli
viranomaisten
hyväksymismerkinnällä
varustamalla
asiakirjalla; tämä asiakirja voidaan laatia liitteen XVIII mallin
mukaisesti.
Se on täytettävä yhdellä tai useammalla yhteisön virallisella
kielellä ja kyseisessä kolmannessa maassa käytettävällä
kielellä.

b)

Kun vietäviä tuotteita ei toimiteta suoraan ja ne asetetaan
ennen muonitukseen toimittamista määräpaikkana olevassa
kolmannessa maassa tullivalvontaan, todiste toimittamisesta
annetaan seuraavilla asiakirjoilla:
— tulliasiakirja tai kolmannen maan tulliviranomaisten
hyväksymismerkinnällä varustama asiakirja, jossa todis
tetaan, että kontin sisältö tai jakamaton tuote-erä on
sijoitettu muonitusvarastoon ja että sen sisältämät tuot
teet käytetään yksinomaan muonitukseen; tämä asiakirja
voidaan laatia liitteessä XVIII olevan mallin mukaisesti, ja

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä a tai b alakohdan toisessa luetel
makohdassa tarkoitetut asiakirjat ainoastaan, jos niissä anne
taan täydelliset tiedot alukselle toimitetuista tuotteista ja
toimituspäivä, laivan tai jokaisen ilma-aluksen rekisteröinti
numeroa ja nimi (jos sellainen on). Sen varmistamiseksi, että
muonitukseen toimitettavat määrät vastaavat kyseisen laivan
tai ilma-aluksen rekisteröintinumero ja miehistön ja matkus
tajien tavanomaisia tarpeita, jäsenvaltiot voivat pyytää, että
niille toimitetaan lisätietoja tai -asiakirjoja.

5.
Kaikissa tapauksissa maksupyynnön tueksi on esitettävä
kuljetusasiakirjan jäljennös tai valokopio sekä muonitukseen tar
koitettujen tuotteiden maksun todistava asiakirja.

6.
Edellä olevan 37 artiklan järjestelmään kuuluvia tuotteita ei
saa käyttää tämän artiklan 4 kohdan b alakohdassa säädettyihin
toimituksiin.

7.

Edellä olevaa 24 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.

8.
Tässä artiklassa säädetyissä tapauksissa ei sovelleta
34 artiklaa.

43 artikla

1.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2913/92
161 artiklan 3 kohdassa säädetään, Helgolandin saarelle tarkoi
tettuja maataloustuotteita pidetään vietyinä vientituen maksa
mista koskevien säännösten soveltamiseksi.

2. San Marinoon tarkoitettuja maataloustuotteita ei pidetä vie
tyinä vientituen maksamista koskevien säännösten soveltamiseksi.
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44 artikla
1.
Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 883 artiklan säännösten
mukaisesti jälleenviedyt tuotteet ovat oikeutettuja tukeen ainoas
taan, jos tuontitullien palautusta tai peruuttamista koskevasta
hakemuksesta myöhemmin tehtävä päätös on kielteinen ja jos
muita tuen myöntämistä koskevia edellytyksiä noudatetaan.
2.
Kun tuotteet jälleenviedään 1 kohdassa tarkoitetun menet
telyn mukaisesti, 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun asiakirjaan
on tehtävä viittaus kyseiseen menettelyyn.
45 artikla

17.7.2009

Tätä kohtaa sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 2454/93
199 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 222, 223 ja 224 artiklan säännök
siä sovelletaan soveltuvin osin.
2. Lukuun ottamatta ylivoimaista estettä tuen maksamista tai
vakuuden vapauttamista koskevat asiakirjat on annettava vientiilmoituksen vastaanottamista seuraavien 12 kuukauden kuluessa.
Kun muu jäsenvaltio kuin viejäjäsenvaltio on antanut tuen mak
suun oikeuttavaa vientitapahtumaa koskevan vientitodistuksen,
tuen maksamista koskeviin asiakirjoihin on kuuluttava valokopio
tämän asianmukaisin merkinnöin varustetun todistuksen molem
mista sivuista.

Kun kyseessä on vienti, joka on tarkoitettu:
— kolmanteen maahan asettuneille asevoimille, jotka kuuluvat
jonkin sellaisen jäsenvaltion tai sellaisen kansainvälisen jär
jestön käskyvaltaan, jonka jäsen vähintään yksi jäsenvaltioista
on,
— kolmanteen maahan sijoittautuneille kansainvälisille järjes
töille, jonka jäsen vähintään yksi jäsenvaltioista on,
— kolmanteen maahan
edustustoille,

sijoittautuneille

diplomaattisille

ja joista viejä ei voi esittää 17 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitet
tuja todisteita, tuotetta pidetään tuotuna kolmanteen maahan,
johon asevoimat ovat asettuneet taikka kyseiset kansainväliset jär
jestöt tai diplomaattiset edustustot ovat sijoittautuneet, esitettä
essä todiste tuotteiden maksamisesta ja kyseisessä kolmannessa
maassa toimituksen vastaanottaneen asevoimien, kansainvälisen
järjestön
tai
diplomaattisen
edustuston
antama
haltuunottotodistus.

3. Kun T5-valvontakappaletta tai tarvittaessa yhteisön tullialu
eelta viennin todistavaa kansallista asiakirjaa ei viejästä riippumat
tomista syistä ole palautettu lähtötullitoimipaikkaan tai
keskusviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa sen antami
sesta, viejä voi esittää toimivaltaiselle elimelle perustellun hake
muksen vastaaviksi katsottavien asiakirjojen saamiseksi.
Hakemuksen tueksi esitettävien asiakirjojen on käsitettävä:
a)

kun on annettu valvontakappale tai kansallinen asiakirja
todisteeksi siitä, että tuotteet ovat poistuneet yhteisön
tullialueelta:
— jäljennös tai valokopio kuljetusasiakirjasta, ja
— asiakirja, jolla osoitetaan, että tuote on esitetty kolman
nen maan tullitoimipaikalle, tai yksi tai useampi 17 artik
lan 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista.

IV OSASTO
TUEN MAKSAMISMENETTELY

Toisessa luetelmakohdassa tarkoitettua asiakirjaa ei tarvitse
hakea vientiä varten, jonka tuki on enintään 2 400 euroa;
tässä tapauksessa viejän on kuitenkin esitettävä todiste
maksamisesta.

1 LUKU

Yleistä
46 artikla

Kun kyseessä on vienti yhteistä passitusmenettelyä koskevan
yleissopimuksen jäsenenä olevaan kolmanteen maahan, mai
nitun maan asianmukaisesti hyväksymismerkinnällä varuste
tun yhteisen passitusasiakirjan palautuskappale n:o 5 tai
oikeaksi todistettu valokopio tai lähtötullitoimipaikan tie
donanto vastaa hakemuksen tukena olevia asiakirjoja;

1.
Tuki maksetaan ainoastaan viejän erityisestä hakemuksesta
ja sen maksaa jäsenvaltio, jonka alueella vienti-ilmoitus on
vastaanotettu.
Tukihakemus on tehtävä:
a)

joko kirjallisesti; jäsenvaltiot voivat vahvistaa erityislomak
keen tähän tarkoitukseen;

b)

tai tietotekniikkaa käyttäen toimivaltaisten viranomaisten
antamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää, että tukihakemukset on teh
tävä käyttämällä pelkästään yhtä toisessa alakohdassa tarkoite
tuista menetelmistä.

b)

sovellettaessa 33, 37 tai 41 artiklaa: kyseisen määräpaikka
tarkastuksen osalta toimivaltaisen tullitoimipaikan varmistus,
että
mainittu
tullitoimipaikka
on
noudattanut
T5-valvontakappaleen merkitsemisen edellytyksiä; tai

c)

sovellettaessa 33 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tai 37 artik
laa: 42 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu vastaan
ottotodistus ja asiakirja, jolla todistetaan muonitukseen
tarkoitettujen tuotteiden maksaminen.
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Tätä kohtaa sovellettaessa on samanarvoinen kuin alkuperäinen
T5-valvontakappale poistumistullitoimipaikan sellainen todistus,
että T5-valvontakappale on esitetty asianmukaisella tavalla, jossa
mainitaan T5:n numero sekä sen antanut tullitoimipaikka ja päi
vämäärä, jolloin tuote on poistunut yhteisön tullialueelta.

Jäljempänä 4 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavan todisteen
esittämiseen.

4.
Kun 17 artiklan mukaisesti vaadittavia asiakirjoja ei ole
voitu esittää tämän artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan
kuluessa, vaikka viejä on tehnyt kaiken voitavansa hankkiakseen
ja toimittaakseen ne tämän määräajan kuluessa, hakemuksesta
voidaan viejälle myöntää lisäaikaa kyseisten asiakirjojen esittä
mistä varten.

5.
Edellä 3 kohdassa tarkoitettu hakemus vastaaviksi katsotta
vien asiakirjojen saamiseksi, johon on liitetty tai johon ei ole lii
tetty tukena olevia asiakirjoja, sekä 4 kohdassa tarkoitettu
lisäaikaa koskeva hakemus on jätettävä 2 kohdassa säädetyn mää
räajan kuluessa. Jos kyseiset hakemukset kuitenkin jätetään kuu
den kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä, sovelletaan
47 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan säännöksiä.

6. Sovellettaessa 34 artiklaa tuen maksamista koskevat asiakir
jat on jätettävä, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä, toimitus
kuukautta
seuraavien
12
kuukauden
kuluessa;
34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa luvassa voidaan kuitenkin
edellyttää, että viejä jättää maksupyynnön lyhyemmän määräajan
kuluessa.

7.
Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia kaik
kien tuen maksamista koskevien asiakirjojen kääntämistä kysei
sen jäsenvaltion viralliselle kielelle tai jollekin viralliselle kielelle.

8.
Toimivaltaiset viranomaiset suorittavat 1 kohdassa tarkoi
tetun maksun kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin
niiden käytettävissä ovat kaikki tiedot asiakirjan käsittelemiseksi,
paitsi:

a)

ylivoimaisen esteen tapauksessa, tai

b)

tapauksissa, joissa oikeudesta tukeen on meneillään erityinen
hallinnollinen selvitys. Tällaisessa tapauksessa maksua ei suo
riteta ennen kuin oikeus tukeen on vahvistettu, taikka

c)

49 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun korva
uksen soveltamiseksi.

9.
Jäsenvaltiot voivat päättää olla myöntämättä tukia, jotka
ovat enintään 100 euroa vienti-ilmoitusta kohden.
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47 artikla
1. Kun kaikki yhteisön säännöksissä annetut oikeudesta tukeen
todistamista koskevat vaatimukset täyttyvät, lukuun ottamatta
7 artiklan 1 kohdassa, 16 artiklan 1 kohdassa ja 37 artiklan 1 koh
dassa säädettyä jonkin määräajan noudattamista koskevaa vaati
musta, sovelletaan seuraavia säännöksiä:
a)

tukea alennetaan ensiksi 15 prosentilla;

b)

jäljelle jäävää tukea, jäljempänä ’alennettu tuki’, alennetaan
lisäksi seuraavasti:
i)

2 prosentilla jokaiselta 16 artiklan 1 kohdassa tarkoite
tun määräajan ylittävältä päivältä;

ii)

5 prosentilla jokaiselta 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
määräajan ylittävältä päivältä; tai

iii) 10 prosentilla jokaiselta 37 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tetun määräajan ylittävältä päivältä.
2.
Kun todiste kaikkien yhteisön säännöksissä annettujen vaa
timusten noudattamisesta esitetään 46 artiklan 2 ja 4 kohdassa
säädettyjä määräaikoja seuraavien kuuden kuukauden kuluessa,
maksettava tuki vastaa 85:tä prosenttia tuesta, joka olisi maksettu,
jos kaikkia vaatimuksia olisi noudatettu.
Kun todiste yhteisön säännöissä annettujen kaikkien vaatimusten
noudattamisesta esitetään 46 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädettyjä
määräaikoja seuraavien kuuden kuukauden kuluessa, mutta
7 artiklan 1 kohdassa, 16 artiklan 1 kohdassa tai 37 artik
lan 1 kohdassa tarkoitetut määräajat ylittyvät, maksettava tuki
vastaa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti alennettua tukea, josta
vähennetään 15 prosenttia siitä tuesta, joka olisi maksettu, jos
kaikkia määräaikoja olisi noudatettu.
3. Kun tuki on maksettu ennakolta 31 artiklan mukaisesti, eikä
yhtä tai useampaa 7 artiklan 1 kohdassa ja 16 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua määräaikaa ole noudatettu, menetettävä vakuus vas
taa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti lasketun alennuksen mää
rää, jota korotetaan 10 prosenttia.
Jäljelle jäävä osa vakuudesta vapautetaan.
Kun tuki on maksettu ennakolta 31 artiklan mukaisesti ja todiste
kaikkien yhteisön säännöksissä annettujen vaatimusten noudat
tamisesta esitetään 46 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädettyjä määrä
aikoja seuraavien kuuden kuukauden kuluessa, palautettava
määrä vastaa 85:tä prosenttia vakuudesta.
Jos kolmannessa alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa yhtä tai
useampaa 7 artiklan 1 kohdassa ja 16 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tettua määräaikaa ei ole myöskään noudatettu, palautetaan:
— kolmannen alakohdan mukaisesti palautettavaa määrää vas
taava määrä,
— josta vähennetään ensimmäisen alakohdan mukaisesti mene
tettävä vakuuden määrä.
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4. Kokonaisuudessaan menetettävä tuki ei saa ylittää kokonais
tukea, joka olisi maksettu, jos kaikkia vaatimuksia olisi
noudatettu.
5.
Tätä artiklaa sovellettaessa 36 artiklan 1 kohdassa tarkoite
tun määräajan noudattamatta jättämiseen rinnastetaan 7 artik
lan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan noudattamatta jättäminen.
6.
Sovellettaessa 4 artiklan 2 kohtaa ja/tai 25 artiklan 3 koh
taa ja/tai 48 artiklaa:
— tässä artiklassa tarkoitettujen vähennysten laskeminen perus
tuu 4 artiklan 2 kohdan ja/tai 25 artiklan 3 kohdan ja/tai
48 artiklan soveltamisesta johtuvan tuen määrään,
— tämän artiklan nojalla menetetty tuki ei voi ylittää 4 artik
lan 2 kohdasta ja/tai 25 artiklan 3 kohdasta ja/tai 48 artiklan
soveltamisesta johtuvaa tuen määrää.
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Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos viejä osoittaa toimivaltai
sia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että mainitussa alakohdassa
tarkoitettu tilanne johtuu ylivoimaisesta esteestä tai ilmeisestä vir
heestä tai tarvittaessa, että se perustuu aiempiin oikeisiin
maksutietoihin.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta seuraamuksiin, jotka perustu
vat samoihin seikkoihin, joiden perusteella oikeus vientitukeen
vahvistettiin 1 kohdassa.

3. Haettuna tukena pidetään määrää, joka on laskettu 5 artik
lan mukaisesti annettujen tietojen perusteella. Kun tuen määrä
vaihtelee määräpaikan mukaan, tuen vaihteleva osa lasketaan
46 artiklan mukaisesti määrästä, painosta ja määräpaikasta annet
tujen tietojen perusteella.

4. Edellä 1 kohdan a alakohdassa säädettyä seuraamusta ei
sovelleta:

2 LUKU

Seuraamukset ja perusteettomasti maksettujen
määrien takaisinperintä

a)

ylivoimaisen esteen tapauksessa;

b)

poikkeuksellisissa tapauksissa kun viejä omasta aloitteestaan
heti huomattuaan hakeneensa liikaa tukea ilmoittaa siitä
välittömästi kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle, paitsi
jos toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut viejälle aiko
vansa tutkia hakemuksen tai viejä on muulla tavoin tullut tie
toiseksi tästä aikomuksesta, tai toimivaltainen viranomainen
on jo todennut, että haettu tuki ei ole oikea;

c)

kun haettuun tukeen liittyy toimivaltaisen viranomaisen tun
nustama selvä erehdys;

d)

kun haettu tuki on asetuksen (EY) N:o 1043/2005 ja erityi
sesti sen 10 artiklan mukainen, ja se on laskettu tietyn ajan
jakson keskimäärien perusteella;

e)

painoa tarkistettaessa, jos painonvaihtelu johtuu käytettyjen
punnitusmenetelmien erilaisuudesta.

48 artikla
1.
Kun todetaan, että viejä on vientitukea saadakseen hakenut
sovellettavaa tukea suurempaa tukea, kyseiselle vientitapahtu
malle kuuluva tuki on tosiasiallisesti toteutuneeseen vientiin
sovellettava tuki, josta on vähennetty määrä, joka vastaa:
a)

puolta haetun tuen ja toteutuneeseen vientiin sovellettavan
tuen erotuksesta;

b)

kaksinkertaisena haetun tuen ja toteutuneeseen vientiin
sovellettavan tuen erotusta, jos viejä on tahallisesti antanut
vääriä tietoja.

2.
Kun todetaan, että 9 artiklan mukaisen vientituen määrää ei
mainita, mainitun määrän katsotaan olevan nolla, sanotun kui
tenkaan rajoittamatta 9 artiklan toisen kohdan soveltamista. Jos
9 artiklan mukaisten tietojen perusteella laskettu vientituen määrä
on alhaisempi kuin sovellettava tuen määrä, kyseiselle vientita
pahtumalle kuuluva tuki on tosiasiallisesti toteutuneeseen vien
tiin sovellettava tuki, josta on vähennetty määrä, joka vastaa:
a)

10:tä prosenttia lasketun tuen ja toteutuneeseen vientiin
sovellettavan tuen erotuksesta, jos erotus on yli 1 000 euroa;

b)

100:aa prosenttia lasketun tuen ja toteutuneeseen vientiin
sovellettavan tuen erotuksesta, jos viejä ilmoittaa tuen olevan
alle 1 000 euroa mutta sovellettava tuki on yli 10 000 euroa;

c)

200:aa prosenttia lasketun tuen ja sovellettavan tuen erotuk
sesta, jos viejä on tahallisesti antanut vääriä tietoja.

5.
Kun 1 kohdan a tai b alakohdassa säädetyn vähennyksen
tuloksena on negatiivinen määrä, sen maksaa viejä.

6. Kun toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että haettu tuki ei
ole oikea ja että vientiä ei ole toteutettu ja näin ollen tukea ei
voida vähentää, viejän on maksettava 1 kohdan a tai b alakoh
dassa säädetty seuraamus, jota sovellettaisiin, jos vienti olisi toteu
tettu. Kun tuen määrä vaihtelee määräpaikan mukaan, lukuun
ottamatta tapauksia, joissa kyseessä on pakollinen määräpaikka,
haetun tuen määrää ja sovellettavaa tukea laskettaessa otetaan
huomioon alin positiivinen maksu tai 31 artiklan 2 kohdan
mukaisesti mainittuun määräpaikkaan sovellettava maksu, jos se
on edellistä suurempi.
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7.
Edellä 5 ja 6 kohdassa tarkoitettu maksu on maksettava 30
päivän kuluessa maksupyynnön vastaanottamisesta. Jos määräai
kaa ei noudateta, viejä maksaa korkoa 30 päivästä maksupyyn
nön vastaanottamisesta alkaen maksusuoritusta edeltäneeseen
päivään asti 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun koron mukaisesti.
8.
Seuraamuksia ei sovelleta silloin, kun haettu tuki on suu
rempi kuin 4 artiklan 2 kohtaa, 25 artiklan 3 kohtaa ja/tai
47 artiklaa sovellettaessa.
9.
Seuraamusten soveltaminen ei rajoita kansallisella tasolla
vahvistettujen lisäseuraamusten soveltamista.
10.
Jäsenvaltiot voivat luopua 100 euroa tai sitä pienemmän
seuraamuksen soveltamisesta vienti-ilmoitusta kohti.
11.
Jos todistus ei kata vienti-ilmoituksessa ilmoitettua tuo
tetta, tukea ei makseta eikä 1 kohtaa sovelleta.
12. Jos tuki on vahvistettu ennakolta, seuraamuksen laskennan
on perustuttava todistushakemuksen jättöpäivänä voimassa ole
vaan tukimäärään ottamatta huomioon 4 artiklan 1 kohdan
mukaista tuen menettämistä tai 4 artiklan 2 kohdan taikka
25 artiklan 3 kohdan mukaista tuen vähentämistä. Tarvittaessa
näitä määriä tarkistetaan vienti- tai maksuilmoituksen
vastaanottamispäivänä.

49 artikla
1.
Rajoittamatta velvollisuutta maksaa 48 artiklan 5 kohdassa
tarkoitettu negatiivinen määrä tuensaajan on, kun tukea on mak
settu perusteettomasti, palautettava perusteettomasti saamansa
tuki, mukaan lukien 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti sovelletta
vat seuraamukset, maksun ja takaisinmaksun välisen ajan perus
teella lasketuilla koroilla korotettuna. Kuitenkin:
a)

jos takaisin perittävään tukeen liittyvä vakuus on vapautta
matta, vakuuden pidättäminen 32 artiklan 1 kohdan mukai
sesti vastaa maksettavan määrän palautusta;

b)

jos vakuus on vapautettu, tuensaaja maksaa vakuusmaksun
sen osan, joka olisi menetetty, vapautuksen ja maksua edel
tävän päivän välisen ajan perusteella lasketulla korolla
korotettuna.

Maksu on maksettava 30 päivän kuluessa maksupyynnön
vastaanottamisesta.
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Jos perusteeton maksu johtuu toimivaltaisen viranomaisen ereh
dyksestä, korkoa ei peritä, tai enintään määrä, joka vastaa jäsen
valtion määrittämää saatua perusteetonta etua.
Jos tuki maksetaan edunsaajalle, tämä ja viejä vastaavat yhdessä ja
yhteisvastuullisesti perusteettomasti maksettujen tukien, perus
teettomasti vapautettujen vakuuksien ja kyseiseen vientitapahtu
maan liittyvien korkojen takaisinmaksusta. Edunsaajan vastuu
rajoittuu kuitenkin hänen saamaansa määrään siihen liittyvine
korkoineen.
2.
Takaisinperityt määrät, 48 artiklan 5 ja 6 kohdassa tarkoi
tetut määrät sekä perityt korot maksetaan maksajavirastoille,
jotka vähentävät ne Euroopan maatalouden tukirahaston (maata
loustukirahaston) menoista.
Jos maksua ei suoriteta määräajassa, jäsenvaltiot voivat päättää,
että takaisinmaksuvaatimuksen sijaan perusteettomasti maksetut
määrät, perusteettomasti vapautetut vakuudet ja tarvittava korko
vähennetään kyseisen viejän myöhemmästä tuesta.
Toisen alakohdan säännöksiä sovelletaan myös 48 artiklan 4
ja 5 kohdan mukaisesti maksettaviin määriin.
3.
Rajoittamatta mahdollisuutta luopua 48 artiklan 10 koh
dassa tarkoitetuista vähäisten määrien seuraamuksista jäsenvaltiot
voivat olla vaatimatta perusteettomasti maksetun tuen, perusteet
tomasti vapautettujen vakuuksien, korkojen ja 48 artiklan 5 koh
dassa tarkoitettujen määrien palauttamista, jos näiden
kokonaismäärä vienti-ilmoitusta kohti on enintään 100 euroa
edellyttäen, että kansallisessa lainsäädännössä annetaan samanlai
sissa tapauksissa vastaavia sääntöjä perimättä jättämisestä.
4.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua palautusvelvoitetta ei sovel
leta, jos
a)

maksu on johtunut jäsenvaltioiden toimivaltaisten viran
omaisten tai muun asianomaisen viranomaisen virheestä,
eikä vilpittömässä mielessä toiminut tuensaaja ole voinut
kohtuudella virhettä havaita; tai

b)

tuen myöntämisestä tehdystä lopullisesta päätöksestä tuen
saajalle annetun tiedon ja kansallisen tai yhteisön viranomai
sen tuensaajalle toimittaman ensimmäisen ilmoituksen, jossa
maksu todettiin perusteettomaksi, välillä on kulunut yli neljä
vuotta. Tätä säännöstä sovelletaan ainoastaan, jos tuensaaja
on toiminut vilpittömässä mielessä.

Kun tuensaajalta vaaditaan takaisinmaksua, jäsenvaltio voi korko
jen laskemista varten katsoa, että maksu tapahtuu kahdentena
kymmenentenä päivänä pyynnön jälkeen.

Tuensaaja vastaa suoraan tai välillisesti tuen maksun osalta tar
peellisiin muodollisuuksiin liittyvistä kolmansien toimista,
mukaan lukien tarkastus- ja valvontalaitosten toimet.

Sovellettava korkotaso määräytyy kansallisen lain säännösten
mukaisesti; se ei kuitenkaan voi olla alempi kuin kansallisten
tukien takaisinmaksussa sovellettava korkotaso.

Tämän kohdan säännöksiä ei sovelleta tuen ennakoihin. Tätä koh
taa sovellettaessa ei sovelleta 48 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa
tarkoitettua hallinnollista seuraamusta.
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V OSASTO
LOPPUSÄÄNNÖKSET

50 artikla
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tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tiedonanto
tehdään viimeistään vienti-ilmoituksen vastaanottamispäivää
seuraavan toisen kuukauden kuluessa.
51 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedoksi:

Kumotaan asetus (EY) N:o 800/1999.

— viipymättä tapaukset, joissa sovelletaan 27 artiklan 1 kohtaa;
komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille,

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän ase
tukseen liitteessä XX olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

— sellaisten tuotteiden tuotemäärä kunkin kaksitoistanumeroi
sen tavarakoodin osalta, jotka on viety ilman tuen ennakko
vahvistusta sisältävää vientitodistusta, 4 artiklan 1 kohdan
toisen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa, 6 artik
lassa ja 42 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa. Koodit ryh
mitetään alakohtaisesti. Jäsenvaltioiden on toteutettava

52 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 7 päivänä heinäkuuta 2009.
Komission puolesta
Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen
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LIITE I
Kaukaisen tukialueen ulkopuolelle suljetut tuotteet ja määräpaikat

TUOTEALA – TUKIALUEEN ULKOPUOLELLE SULJETUT MÄÄRÄPAIKAT
Sokeri (*)
Sokeri tai sokerituotteet, jotka kuuluvat seuraaviin CN-koodeihin: 1701 11 90, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10,
1701 99 90, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 60 95, 1702 90 30, 1702 90 71, 1702 90 95, 2106 90 30, 2106 90 59 –
Marokko, Algeria, Turkki, Syyria, Libanon
Vilja (*)
CN-koodi 1001 – Venäjä, Moldova, Ukraina, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Make
donia, Turkki, Syyria, Libanon, Israel, Egypti, Libya, Tunisia, Algeria, Marokko, Ceuta, Melilla.
CN-koodi 1003 – Kaikki määräpaikat
CN-koodi 1004 – Islanti, Venäjä
Riisi (*)
CN-koodi 1006 – Kaikki määräpaikat
Maito ja maitotuotteet (*)
Kaikki tuotteet – Marokko, Algeria
Maito ja maitotuotteet, jotka kuuluvat seuraaviin CN-koodeihin: 0401 30, 0402 21, 0402 29, 0402 91, 0402 99, 0403 90,
0404 90, 0405 10, 0405 20, 0405 90 – Kanada, Meksiko, Turkki, Syyria, Libanon
0406 – Turkki, Syyria, Libanon
Naudanliha
Kaikki tuotteet – Kaikki määräpaikat
Siipikarja
Siipikarjanliha – Kaikki määräpaikat
CN-koodiin 0105 11 kuuluvat untuvikot – Yhdysvallat, Kanada, Meksiko
Munat (*)
Vientitukinimikkeistön koodiin 0407 00 30 9000 kuuluvat kuorelliset munat – Japani, Venäjä, Kiina, Taiwan
Seuraaviin vientitukinimikkeistön koodeihin kuuluvat siitosmunat: 0407 00 11 9000; 0407 00 19 9000 – Yhdysvallat,
Kanada, Meksiko

(*) Muina kuin liitteeseen I kuulumattomina tavaroina, jotka sisältävät alle 90 painoprosenttia kyseistä tuotetta.
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LIITE II
Asetuksen 5 artiklan 8 kohdassa tarkoitetut maininnat
— bulgariaksi:

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

— espanjaksi:

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

— tšekiksi:

Kontrola souladu nařízení (ES) č. 612/2009

— tanskaksi:

Overensstemmelseskontrol forordning (EF) nr. 612/2009

— saksaksi:

Konformitätskontrolle Verordnung (EG) Nr. 612/2009

— viroksi:

Vastavuskontroll. Määrus (EÜ) nr 612/2009

— kreikaksi:

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

— englanniksi:

Conformity check Regulation (EC) No 612/2009

— ranskaksi:

Contrôle de conformité règlement (CE) no 612/2009

— italiaksi:

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

— latviaksi:

Regulas (EK) Nr. 612/2009 atbilstības pārbaude

— liettuaksi:

Atitikties patikrinimo Reglamentas (EB) Nr. 612/2009

— unkariksi:

Megfelelőségi ellenőrzés 612/2009/EK rendelet

— maltaksi:

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

— hollanniksi:

Conformiteitscontrole Verordening (EG) nr. 612/2009

— puolaksi:

Kontrola zgodności — rozporządzenie (WE) nr 612/2009

— portugaliksi:

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

— romaniaksi:

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

— slovakiksi:

Kontrola zhody nariadenie (ES) č. 612/2009

— sloveeniksi:

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

— suomeksi:

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

— ruotsiksi:

Kontroll av överensstämmelse förordning (EG) nr 612/2009
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LIITE III
Asetuksen 8 artiklassa tarkoitetut maininnat
— bulgariaksi:

Регламент (ЕО) № 612/2009

— espanjaksi:

Reglamento (CE) no 612/2009

— tšekiksi:

Nařízení (ES) č. 612/2009

— tanskaksi:

Forordning (EF) nr. 612/2009

— saksaksi:

Verordnung (EG) Nr. 612/2009

— viroksi:

Määrus (EÜ) nr 612/2009

— kreikaksi:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 612/2009

— englanniksi:

Regulation (EC) No 612/2009

— ranskaksi:

Règlement (CE) no 612/2009

— italiaksi:

Regolamento (CE) n. 612/2009

— latviaksi:

Regula (EK) Nr. 612/2009

— liettuaksi:

Reglamentas (EB) Nr. 612/2009

— unkariksi:

612/2009/EK rendelet

— maltaksi:

Regolament (KE) Nru 612/2009

— hollanniksi:

Verordening (EG) nr. 612/2009

— puolaksi:

Rozporządzenie (WE) nr 612/2009

— portugaliksi:

Regulamento (CE) n.o 612/2009

— romaniaksi:

Regulamentul (CE) nr. 612/2009

— slovakiksi:

Nariadenie (ES) č. 612/2009

— sloveeniksi:

Uredba (ES) št. 612/2009

— suomeksi:

Asetus (EY) N:o 612/2009

— ruotsiksi:

Förordning (EG) nr 612/2009
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LIITE IV
Asetuksen 9 artiklassa tarkoitetut maininnat
— bulgariaksi:

Сума на възстановяване под 1 000 EUR

— espanjaksi:

Restitución inferior a 1 000 EUR

— tšekiksi:

Částka náhrady nižší než 1 000 EUR

— tanskaksi:

Restitutioner mindre end 1 000 EUR

— saksaksi:

Erstattung weniger als 1 000 EUR

— viroksi:

Eksporditoetus alla 1 000 euro

— kreikaksi:

Επιστροφή μικρότερη από 1 000 EUR

— englanniksi:

Refunds less than EUR 1 000

— ranskaksi:

Restitution inférieure à 1 000 EUR

— italiaksi:

Restituzione inferiore a 1 000 EUR

— latviaksi:

Kompensācija, kas ir mazāka par EUR 1 000

— liettuaksi:

Išmokos mažesnės negu 1 000 EUR

— unkariksi:

1 000 EUR-nál kevesebb visszatérítés

— maltaksi:

Rifużjonijiet ta’ anqas minn EUR 1 000

— hollanniksi:

Restitutie minder dan 1 000 EUR

— puolaksi:

Refundacja poniżej 1 000 EUR

— portugaliksi:

Restituição inferior a 1 000 EUR

— romaniaksi:

Restituire inferioară valorii de 1 000 EUR

— slovakiksi:

Náhrady nižšie ako 1 000 EUR

— sloveeniksi:

Nadomestila manj kot 1 000 EUR

— suomeksi:

Alle 1 000 euron tuet

— ruotsiksi:

Bidragsbelopp lägre än 1 000 euro
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LIITE V
Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut maininnat:
— bulgariaksi:

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

— espanjaksi:

Documento transporte con destino fuera de la CE presentado

— tšekiksi:

Přepravní doklad s místem určení mimo ES předložen

— tanskaksi:

Transportdokument med destination uden for EF forelagt

— saksaksi:

Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt

— viroksi:

Transpordiks väljaspool EÜd asuvasse sihtkohta on esitatud veodokument

— kreikaksi:

Έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός EK

— englanniksi:

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

— ranskaksi:

Document de transport avec destination hors CE présenté

— italiaksi:

Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato

— latviaksi:

Uzrādīts transporta dokuments ar galamērķi ārpus EK

— liettuaksi:

Pateiktas paskirties vietą už EB ribų nurodantis gabenimo dokumentas

— unkariksi:

EK-n kívüli rendeltetésű szállítmány szállítási okmánya bemutatva

— maltaksi:

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

— hollanniksi:

Vervoerdocument voor bestemming buiten de EG voorgelegd

— puolaksi:

Przedstawiony dokument przewozowy wskazujący miejsce przeznaczenia poza WE

— portugaliksi:

Documento transporte com destino fora da CE apresentado

— romaniaksi:

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

— slovakiksi:

Prepravný doklad s miestom určenia mimo ES bol predložený

— sloveeniksi:

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

— suomeksi:

Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty

— ruotsiksi:

Transportdokument med slutlig destination utanför gemenskapens tullområde har lagts fram
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LIITE VI
Asetuksen 11 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut maininnat:
— bulgariaksi:

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

—
— espanjaksi:

—

—

—

номер:

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

Documento de transporte:
—

tipo:

—

número:

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

Přepravní doklad:
—

druh:

—

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice nebo příslušným přepravcem:

Transportdokument:
—

type:

—

nummer:

Dato for jernbaneforvaltningens eller det pågældende transportfirmas accept af forsendelsen:

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

—
— viroksi:

—

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

— saksaksi:

вид:

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

— tanskaksi:

—

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

— tšekiksi:

Транспортен документ:

Beförderungspapier:
—

Art:

—

Nummer:

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

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

—

Veodokument:
—

liik:

—

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste või asjaomase transpordiasutuse poolt:
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— kreikaksi:

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

—

— englanniksi:

—

—

—

αριθμός:

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

Transport document:
—

type:

—

number:

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

document de transport:
—

espèce:

—

numéro:

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

Documento di trasporto:
—

tipo:

—

numero:

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

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

—

— liettuaksi:

—

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

— latviaksi:

τύπος:

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

— italiaksi:

—

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

— ranskaksi:

Έγγραφο μεταφοράς:

Transporta dokuments:
—

veids:

—

numurs:

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

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

—

gabenimo dokumentas:
—

rūšis:

—

numeris:

geležinkelių administracijos ar atitinkamos transporto įmonės priėmimo pervežimui data:
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— unkariksi:

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

—

— maltaksi:

—

—

—

szám:

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

Dokument ta’ trasport:
—

ġeneru:

—

numru:

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

Vervoerdocument:
—

Type:

—

Nummer:

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

Dokument przewozowy:
—

rodzaj:

—

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową lub przez określone przedsiębiorstwo
przewozowe:

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

—

— romaniaksi:

—

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

— portugaliksi:

típus:

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

— puolaksi:

—

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

— hollanniksi:

Szállítási okmány:

Documento de transporte:
—

tipo:

—

número:

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

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

—

Document de transport:
—

tip:

—

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare sau întreprinderea de transport
în cauză:
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— slovakiksi:

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

—
— sloveeniksi:

—

typ:

—

číslo:

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

Prevozna listina:
—

vrsta:

—

številka:

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

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

—
— ruotsiksi:

—

Izstop iz carinskega območja Skupnosti po železnici s kombiniranim cestno-železniškim prevo
zom:
—

— suomeksi:

Prepravný doklad:

Kuljetusasiakirja:
—

tyyppi:

—

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi:

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

—

Transportdokument:
—

typ:

—

nummer:

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

Asetuksen 11 artiklan 5 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut maininnat:

— bulgariaksi:

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

—
— espanjaksi:

—

—

—

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи:

Documento de transporte:
—

tipo:

—

número:

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

Přepravní doklad:
—

druh:

—

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice:

Transportdokument:
—

type:

—

nummer:

Dato for overtagelse ved jernbane:

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

—
— viroksi:

—

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

— saksaksi:

вид:

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

— tanskaksi:

—

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

— tšekiksi:

Транспортен документ:

Beförderungspapier:
—

Art:

—

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung:

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

—

Veodokument:
—

liik:

—

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste poolt:

17.7.2009
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— kreikaksi:

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

—
— englanniksi:

—

—

—

—

Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τον οργανισμό σιδηροδρόμων:

Transport document:
—

type:

—

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities:

document de transport:
—

espèce:

—

numéro:

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

Documento di trasporto:
—

tipo:

—

numero:

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

Transporta dokuments:
—

veids:

—

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes:

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

—
— unkariksi:

αριθμός:

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

— liettuaksi:

—

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

— latviaksi:

είδος:

Sortie, territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné rail-route:
—

— italiaksi:

—

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

— ranskaksi:

Έγγραφο μεταφοράς:

gabenimo dokumentas:
—

rūšis:

—

numeris:

geležinkelių administracijos priėmimo pervežimui data:

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

—

Szállítási okmány:
—

típus:

—

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasúti ügyintézés által:
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— maltaksi:

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

—

— hollanniksi:

—

—

—

numru:

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

Vervoerdocument:
—

Type:

—

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwegadministratie:

Dokument przewozowy:
—

rodzaj:

—

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową:

Documento de transporte:
—

tipo:

—

número:

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

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

—

— slovakiksi:

—

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

— romaniaksi:

ġeneru:

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

— portugaliksi:

—

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd rail-wegvervoer:
—

— puolaksi:

Dokument ta’ trasport:

Document de transport:
—

tip:

—

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare:

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

—

Prepravný doklad:
—

typ:

—

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti:
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— sloveeniksi:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti po železnici s kombiniranim cestno-železniškim prevo
zom:
—

—
— suomeksi:

—

vrsta:

—

številka:

Datum, ko je železnica prevzela blago v prevoz:

Viety yhteisön tullialueelta rautateitse yhdistetyssä rautatie- ja maantiekuljetuksessa:
—

—
— ruotsiksi:

Prevozna listina:

Kuljetusasiakirja:
—

tyyppi:

—

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi:

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

—

Transportdokument:
—

typ:

—

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget:
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LIITE VIII
Jäsenvaltioiden vaatimukset tarkastus- ja valvontalaitosten hyväksymisessä ja
valvonnassa

I LUKU

HYVÄKSYMISEDELLYTYKSET
a)

Tarkastus- ja valvontalaitoksen on oltava vastuullisen jäsenvaltion yritysrekisteriin kirjattu oikeushenkilö.

b)

Tarkastus- ja valvontalaitoksen perustamiskirjassa on mainittava, että yksi laitoksen tavoitteista on tarkastaa ja valvoa
maataloustuotteita kansainvälisellä tasolla.

c)

Tarkastus- ja valvontalaitoksen on oltava kansainvälisesti kattava, jotta se pystyy hoitamaan todistusten antamisen maa
ilmanlaajuisesti joko tytäryhtiöiden kautta joissakin kolmansissa maissa ja/tai huolehtimalla välittömästi menettelyn
päätöstoimista lähimmästä aluetoimistosta tai yhteisötason toimistosta tulevien omien tarkastajiensa avulla taikka pai
kallisvirkailijoiden kanssa tarkastus- ja valvontalaitoksen asianmukaisen valvonnan alaisena.
Vähintään puolet ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tytäryhtiöiden pääomasta on oltava tarkastus- ja valvon
talaitoksen hallussa. Jos kansallinen lainsäädäntö kyseisessä kolmannessa maassa kuitenkin rajoittaa ulkomaalaisten pää
omaoikeuden enintään 50 prosenttiin, tytäryhtiön tehokasta valvontaa pidetään riittävänä ensimmäisen alakohdan
tarkoituksiin. Valvonnasta on annettava asianmukaiset todisteet, jollaisia ovat etenkin hallintosopimuksen olemassa
olo, johtokunnan ja ylemmän johtajiston kokoonpano tai vastaavat järjestelyt.

d)

Tarkastus- ja valvontalaitoksella on todistetusti oltava kokemusta maatalous- ja elintarviketuotteiden tarkastuksesta ja
valvonnasta. Kokemuksesta on esitettävä todisteet, jotka koskevat viimeisten kolmen vuoden aikana tehtyjä tai käyn
nissä olevia tarkastuksia. Viitteisiin on sisällyttävä tiedot siitä, minkälaisia tarkastukset olivat (tarkastusten laatu, tuot
teiden määrä, tarkastuspaikka jne.) sekä hakijaa koskevia tietoja antavien elinten tai yksiköiden nimi ja osoite.

e)

Tarkastus- ja valvontalaitoksen on täytettävä EN 45011 -standardin 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2 a–p, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8.1 b–f,
4.8.2, 4.9.1, 4.10, 5, 7 ja 9.4 kohdan vaatimukset.

f)

Tarkastus- ja valvontalaitoksen on oltava taloudellisesti vakaa (pääoma, liikevaihto jne.). Taloudellista vakautta osoit
tavat todisteet on esitettävä, samoin kuin kolmen viimeksi kuluneen vuoden tilinpäätökset, joista käyvät ilmi tase ja
tuloslaskelma, sekä lain vaatiessa tilintarkastuskertomus ja johtajiston katsaus.

g)

Tarkastus- ja valvontalaitoksen hallintorakenteeseen on kuuluttava ”sisäisen tarkastuksen yksikkö”, joka vastaa kansal
lisille viranomaisille annettavasta avusta näiden tarkastaessa ja valvoessa hyväksyttyjä laitoksia.

II LUKU

1.

Tarkastus- ja valvontalaitosten suoritukset
Hyväksyttyjen tarkastus- ja valvontalaitosten on saapumista koskevia todistuksia antaessaan jatkuvasti toimittava vas
tuullisesti ja ammattimaisesti.
Hyväksyttyjen laitosten on toiminnassaan noudatettava seuraavia periaatteita:
a)

niiden on tehtävä kaikki mahdolliset tarkastukset niiden tuotteiden luonteen ja painon määrittämiseksi, joista
todistukset annetaan;

b)

tarkastus- ja valvontalaitoksen hallintohenkilöiden on valvottava asianmukaisesti määräpaikkana olevassa kol
mannessa maassa sijaitsevan yrityksen henkilöstön tekemiä tarkastuksia;

c)

tarkastus- ja valvontalaitoksen on arkistoitava kustakin annetusta todistuksesta tiedot, joista käyvät ilmi todistuk
sen päätelmien tukemiseksi tehdyt selvitykset (mm. määrälliset tarkastukset ja tehdyt asiakirjatutkimukset). Todis
tuksia koskevat arkistotiedot on säilytettävä viisi vuotta;
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d)

2.
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hyväksyttyjen tarkastus- ja valvontalaitosten on tarkistettava purkamistoimet käyttämällä riittävän pätevää pysy
vää henkilöstöään tai määräpaikkaan sijoittautuneita tai siellä toimivia paikallisvirkailijoita taikka lähettämällä
omaa henkilöstöään alueellisista toimistoista tai yhteisötason toimistosta. Tarkastus- ja valvontalaitoksen riittä
vän pätevien pysyvien työntekijöiden on valvottava säännöllisesti paikallisvirkailijoiden toimia.

Tarkastus- ja valvontalaitosten suoritusten valvonta

2.1 Jäsenvaltiot vastaavat tarkastus- ja valvontalaitosten suoritusten moitteettomuuden ja asianmukaisuuden valvonnasta
todistusten antamisessa.
Ennen kolmen vuoden jälkeen tehtävää hyväksynnän uudistamista kansallisten viranomaisten on tehtävä tarkastus
käynti laitoksen kotipaikkaan.
Jos tietyn tarkastus- ja valvontalaitoksen laatimien todistusten laatua ja paikkansapitävyyttä näyttää perustellulta epäillä,
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tarkastus yrityksen kotipaikassa varmistaakseen, että tässä liitteessä olevia sään
töjä noudatetaan asianmukaisesti.
Jäsenvaltioiden on tarkastus- ja valvontalaitosten tarkastuksissa kiinnitettävä erityistä huomiota työtapoihin ja toimin
nallisiin menettelyihin laitoksessa ja tutkittava pistokokein maksuviranomaiselle tukimaksumenettelyn osana esitettyjä
todistuksia koskevia arkistotietoja.
Jäsenvaltiot voivat käyttää ulkopuolisia ja riippumattomia tarkastajia tässä liitteessä vahvistetun tarkastus- ja valvonta
laitosten valvontatehtävän hoitamiseen.
Jäsenvaltiot voivat toteuttaa muita toimenpiteitä, jotka ne katsovat tarpeellisiksi tarkastus- ja valvontalaitosten valvo
miseksi asianmukaisesti.
2.2 Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastus- ja valvontalaitoksen antamiin todistuksiin perustuvien vientitukihakemusten
tarkastuksessa kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin todistuksissa:
a)

viranomaisten on vaadittava, että tehdyt selvitykset kuvataan todistuksissa ja varmistuttava siitä, että kuvatunlai
nen selvitys on riittävä todistuksen päätelmien tukemiseksi;

b)

on otettava selvää kaikista esitetyissä todistuksissa ilmenevistä poikkeavuuksista;

c)

vaadittava, että todistukset annetaan kohtuullisessa, kullekin tapaukselle asianmukaisessa määräajassa.
III LUKU

1.

Hyväksyttyjen tarkastus- ja valvontalaitosten antamiin todistuksiin on sisällyttävä kyseisten tavaroiden ja kyseisen erän
tunnistamiseen tarvittavien tietojen lisäksi tiedot kuljetusvälineestä, saapumis- ja purkamispäivistä sekä kuvaus niiden
tuotteiden, joita todistus koskee, luonteen ja painon varmistamiseksi tehdyistä tarkastuksista ja niissä käytetyistä
menetelmistä.
Tarkastus- ja valvontalaitosten tarkastukset ja varmistukset on tehtävä purkamishetkellä, joka voi tapahtua tuonnin tul
limuodollisuuksia täytettäessä tai sen jälkeen. Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa todistus
ten antamista koskevat tarkastukset ja varmistukset voidaan kuitenkin tehdä kuuden kuukauden kuluttua tavaroiden
purkamispäivästä, ja todistuksessa on kuvattava miten tiedot on pyritty varmistamaan.

2.

Purkamista ja tuontia koskevien todistusten osalta (17 artiklan 1 kohdan b alakohta) todistuksissa on oltava lisäksi var
mistus siitä, että tavaroista on tehty tulliselvitys lopullisesti tuotuina. Tässä tarkastuksessa on esitettävä selkeä yhteys
asiaa koskevan tullin tuontiasiakirjan tai tulliselvitysmenettelyn ja kyseisen toiminnon välillä.

3.

Hyväksyttyjen tarkastus- ja valvontalaitosten on oltava riippumattomia tarkasteltavana olevan liiketoimen osapuolista.
Varsinkaan tarkastus- ja valvontalaitos, joka tarkastaa erityisen toimen tai samaan ryhmään kuuluvan tytäryhtiön, ei
saa osallistua toimintaan viejänä, tulliasioitsijana, liikenteenharjoittajana, vastaanottajana, varastoijana tai muussa omi
naisuudessa, joka voi aiheuttaa eturistiriidan.
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LIITE IX
Asetuksen 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu purkamis- ja
tuontitodistus
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LIITE X
Kolmansiin maihin sijoittautuneiden jäsenvaltioiden viranomaisten vaatimukset
17 artiklan 2 kohdan b alakohdan soveltamiseksi
1. Viranomainen päättää antaa purkamistodistuksen jonkin seuraavan asiakirjan tai joidenkin seuraavien asiakirjojen
perusteella:
—

tullin tuontiasiakirjat, myös sellaisenaan hyväksyttävät tietokonetulosteet,

—

kansalliset satama-asiakirjat ja muut viranomaistahojen antamat asiakirjat,

—

kapteenin tai huolintaliikkeen ilmoitus,

—

muut tuojan esittämät tositteet.

2. Viranomaisen antamissa purkamistodistuksissa on käytettävä seuraavaa sanamuotoa:
Täten todistetaan, että … (tavaran kuvaus, määrä ja pakkaustunniste) on purettu (purkamispaikka / paikkakunnan nimi)
… (purkamispäivä).
Lisäksi todistetaan, että tuote on viety purkamispaikasta tai vähintään, että laitoksen tietämyksen mukaan tuotetta ei ole
myöhemmin lastattu jälleenvientiä varten.
Todistus on annettu seuraavien asiakirjojen perusteella:
(luettelo esitetyistä asiakirjoista, joiden perusteella laitos antaa todistuksen)
Allekirjoitusaika ja -paikka, viranomaisen allekirjoitus ja leima.
3. Purkamistodistuksia antavan viranomaisen on rekisteröitävä ja arkistoitava kaikki annettuja todistuksia koskevat tiedot,
joista käy ilmi minkä todistusasiakirja-aineiston perusteella todistukset annettiin.

L 186/45

L 186/46

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LIITE XI
Asetuksen 17 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu purkamistodistus
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LIITE XII
Luettelo 17 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista kolmansista maista,
joista varat voidaan siirtää vasta kun tuotteet on tuotu

Algeria
Burundi
Päiväntasaajan Guinea
Kenia
Lesotho
Malawi
Saint Lucia
Senegal
Tansania
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LIITE XIII
Luettelo 22 artiklassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden keskusyksiköistä
Jäsenvaltio

Keskusyksikkö

Bulgaria

Министерство на земеделието и храните

Belgia

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

Tšekki

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Tanska

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, FødevareErhverv

Saksa

Bundesministerium der Finanzen — Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Viro

Põllumajandusministeerium

Irlanti

Department of Agriculture and Food

Kreikka

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

Espanja

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

Ranska

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

Italia

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

Kypros

Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ)

Latvia

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Liettua

Nacionalinė mokejimo agentūra prie Žemes ūkio ministerijos (NMA)

Luxemburg

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

Unkari

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Malta

Internal Audit and Investigations Department (IAID)

Alankomaat

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Itävalta

Bundesministerium für Finanzen

Puola

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portugali

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

Romania

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Slovenia

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Slovakia

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)

Suomi

Maaseutuvirasto (MAVI)

Ruotsi

Statens Jordbruksverk (SJV)

Yhdistynyt kuningaskunta

Rural Payments Agency (RPA)
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LIITE XIV
Luettelo 24 artiklan 1 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitetuista
kolmansista maista ja alueista
Albania
Andorra
Armenia
Azerbaidžan
Valko-Venäjä
Bosnia ja Hertsegovina
Ceuta ja Melilla
Kroatia
Georgia
Gibraltar
Helgoland
Islanti
Liechtenstein
entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia
Marokko
Moldavia
Montenegro
Norja
Venäjä
Serbia
Sveitsi
Turkki
Ukraina
Vatikaanivaltio
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LIITE XV
Luettelo tuotteista, joihin sovelletaan 27 artiklan 4 kohdan d alakohtaa
I.

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tuotteet (viljat)

II.

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tuotteet (riisi)

III. Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tuotteet (sokeri)
IV.
CN-koodi

Naudanliha/vasikanliha

0102

Elävät nautaeläimet

0201

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty

0202

Naudanliha, jäädytetty

0206 10 95

Pallealiha ja kuveliha, tuore tai jäähdytetty

0206 29 91

Pallealiha ja kuveliha, jäädytetty

V.
CN-koodi

Maito ja maitotuotteet

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

0403 90 11–0403 90 39

Kirnupiimäjauhe

0404 90 21–0404 90 89

Maidon aineosa

0405

Voi ja muut maitorasvat

0406 20

Juustoraaste ja juustojauhe

0406 30

Sulatejuusto

0406 90 13–0406 90 27


 muut juustot


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

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

Viinit









Pöytäviinit pakkaamattomina

17.7.2009

17.7.2009

Euroopan unionin virallinen lehti

FI
VII.
CN-koodi

Perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietävät maataloustuotteet

1901 90 91

– – – jotka eivät sisällä maitorasvoja, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai
tärkkelystä tai jotka sisältävät vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maito
rasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien
inverttisokeri) tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoo
sia tai tärkkelystä, eivät kuitenkaan nimikkeiden 0401 ja 0404 tuotteista
jauheeksi valmistettuja elintarvikkeita

2101 12 92

– – – kahviuutteisiin, -esansseihin tai -tiivisteisiin perustuvat valmisteet

2101 20 92

– – – tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin
ja tiivisteisiin taikka teehen tai mateen perustuvat valmisteet

3505 10 10–3505 10 90

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys

3809 10 10–3809 10 90

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden
kiinnittymistä, sekä muut tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat tuotteet ja valmis
teet
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LIITE XVI
Asetuksen 38 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut maininnat:
— bulgariaksi:

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

— espanjaksi:

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

— tšekiksi:

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

— tanskaksi:

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

— saksaksi:

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

— viroksi:

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

— kreikaksi:

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

— englanniksi:

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

— ranskaksi:

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

— italiaksi:

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

— latviaksi:

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

— liettuaksi:

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

— unkariksi:

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

— maltaksi:

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

— hollanniksi:

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

— puolaksi:

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

— portugaliksi:

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

— romaniaksi:

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

— slovakiksi:

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

— sloveeniksi:

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

— suomeksi:

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

— ruotsiksi:

Placering i lager med skyldighet att leverera för proviantering – artikel 37 i förordning
(EG) nr 612/2009
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LIITE XVII
Asetuksen 41 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut maininnat
— bulgariaksi:

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

— espanjaksi:

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

— tšekiksi:

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

— tanskaksi:

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

— saksaksi:

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

— viroksi:

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

— kreikaksi:

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

— englanniksi:

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

— ranskaksi:

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

— italiaksi:

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

— latviaksi:

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

— liettuaksi:

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

— unkariksi:

Élelmezési ellátmány szállítása fúrótornyokra – 612/2009/EK rendelet

— maltaksi:

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

— hollanniksi:

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

— puolaksi:

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

— portugaliksi:

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

— romaniaksi:

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

— slovakiksi:

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

— sloveeniksi:

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

— suomeksi:

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

— ruotsiksi:

Proviant till plattformar – förordning (EG) nr 612/2009
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LIITE XIX
Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista
Komission asetus (EY) N:o 800/1999 (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11)
Komission asetus (EY) N:o 1557/2000 (EYVL L 179, 18.7.2000, s. 6)
Komission asetus (EY) N:o 90/2001 (EYVL L 14, 18.1.2001, s. 22)
Komission asetus (EY) N:o 2299/2001 (EYVL L 308, 27.11.2001, s. 19)

ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1253/2002 (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 12)
Komission asetus (EY) N:o 444/2003 (EUVL L 67, 12.3.2003, s. 3)

ainoastaan 2 artikla

omission asetus (EY) N:o 2010/2003 (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 13)
Komission asetus (EY) N:o 671/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 5)
Komission asetus (EY) N:o 1713/2006 (EUVL L 321, 21.11.2006, s. 11)

ainoastaan 7 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1847/2006 (EUVL L 355, 15.12.2006, s. 21)

ainoastaan 3 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1913/2006 (EUVL L 365, 21.12.2006, s. 52)

ainoastaan 20 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1001/2007 (EUVL L 226, 30.8.2007, s. 9)

ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 159/2008 (EUVL L 48, 22.2.2008, s. 19)

ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 499/2008 (EUVL L 146, 5.6.2008, s. 9)

ainoastaan 2 artikla
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LIITE XX
Vastaavuustaulukko
Asetus (EY) N:o 800/1999

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohdan a–j alakohta

2 artiklan 1 kohdan a–j alakohta

2 artiklan 1 kohdan l–q alakohta

2 artiklan 1 kohdan k–p alakohta

—

2 artiklan 1 kohdan q alakohta

2 artiklan 2 ja 3 kohta

2 artiklan 2 ja 3 kohta

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artiklan 1–6 kohta

5 artiklan 1–6 kohta

5 artiklan 7 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 7 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 7 kohdan toisen alakohdan johdantovirke

5 artiklan 7 kohdan toisen alakohdan johdantovirke

5 artiklan 7 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen
luetelmakohta

5 artiklan 7 kohdan toisen alakohdan a alakohta

5 artiklan 7 kohdan toisen alakohdan toinen
luetelmakohta

5 artiklan 7 kohdan toisen alakohdan b alakohta

5 artiklan 7 kohdan kolmas, neljäs ja viides alakohta

5 artiklan 7 kohdan kolmas, neljäs ja viides alakohta

5 artiklan 8 kohta

5 artiklan 8 kohta

6, 7 ja 8 artikla

6, 7 ja 8 artikla

8 a artikla

9 artikla

9 artiklan 2 kohdan johdantokappale

10 artiklan 1 kohdan johdantokappale

9 artiklan 2 kohdan a alakohta

—

—

10 artiklan 2 kohdan a alakohta

9 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohta

10 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohta

9 artiklan 2 kohdan johdantokappale

10 artiklan 2 kohdan johdantokappale

9 artiklan 2 kohdan a alakohta

—

—

10 artiklan 2 kohdan a alakohta

9 artiklan 2 kohdan b alakohta

10 artiklan 2 kohdan b alakohta

9 artiklan 3 kohta

10 artiklan 3 kohta

10 artikla

11 artikla

11 artikla

12 artikla

12 artikla

13 artikla

13 artikla

14 artikla

14 artiklan 1 kohta

15 artikla

15 artikla

16 artikla

16 artikla

17 artikla

16 a artikla

18 artikla

16 b artikla

19 artikla

16 c artikla

20 artikla

16 d artikla

21 artikla

16 e artikla

22 artikla

16 f artikla

23 artikla

17 artikla

24 artikla

18 artikla

25 artikla
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19 artikla
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26 artikla

20 artiklan 1 ja 2 kohta

27 artiklan 1 ja 2 kohta

20 artiklan 3 kohdan johdantokappale

27 artiklan 3 kohdan johdantokappale

20 artiklan 3 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

27 artiklan 3 kohdan a alakohta

20 artiklan 3 kohdan toinen luetelmakohta

27 artiklan 3 kohdan b alakohta

20 artiklan 4 kohta

27 artiklan 4 kohta

21 artikla

28 artikla

22 artikla

29 artikla

23 artikla

30 artikla

24 artikla

31 artikla

25 artikla

32 artikla

36 artikla

33 artikla

37 artikla

34 artikla

38 artikla

35 artikla

39 artikla

36 artikla

40 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan
johdantokappale

37 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan
johdantokappale

40 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan
ensimmäinen luetelmakohta

37 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

40 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen
luetelmakohta

37 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

40 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmas
luetelmakohta

37 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta

40 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

37 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

40 artiklan 2 ja 3 kohta

37 artiklan 2 ja 3 kohta

41 artikla

38 artikla

42 artiklan 1 kohta

39 artiklan 1 kohta

42 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

39 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

42 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan johdantokappale

39 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan johdantokappale

42 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen
luetelmakohta

39 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a alakohta

42 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toinen
luetelmakohta

39 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b alakohta

42 artiklan 3 ja 4 kohta

39 artiklan 3 ja 4 kohta

43 artikla

40 artikla

44 artiklan 1 ja 2 kohta

41 artiklan 1 ja 2 kohta

44 artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

41 artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

44 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan
johdantokappale

41 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan
johdantokappale

44 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan ensimmäinen
luetelmakohta

41 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan a alakohta

44 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan toinen
luetelmakohta

41 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan b alakohta

44 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan kolmas
luetelmakohta

41 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan c alakohta

44 artiklan 4–7 kohta

41 artiklan 4–7 kohta

45 artiklan 1 ja 2 kohta

42 artiklan 1 ja 2 kohta

45 artiklan 3 kohdan johdantokappale

42 artiklan 4 kohdan johdantokappale

45 artiklan 3 kohdan a alakohdan ensimmäinen ja toinen
alakohta

42 artiklan 4 kohdan a alakohdan ensimmäinen ja toinen
alakohta

45 artiklan 3 kohdan a alakohdan kolmas alakohta

42 artiklan 3 kohta

45 artiklan 3 kohdan b, c ja d alakohta

42 artiklan 4 kohdan b, c ja d alakohta

45 artiklan 4–7 kohta

42 artiklan 5–8 kohta

46 artikla

43 artikla

47 artikla

44 artikla

L 186/58

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

As etus (E Y ) N:o 800 /1999

17.7.2009
Tämä as etus

48 artikla

45 artikla

49 artikla

46 artikla

50 artiklan 1 ja 2 kohta

47 artiklan 1 ja 2 kohta

50 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan
johdantokappaleen ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

47 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

50 artiklan 3 kohdan toinen, kolmas ja neljäs alakohta

47 artiklan 3 kohdan toinen, kolmas ja neljäs alakohta

50 artiklan 4, 5 ja 6 kohta

47 artiklan 4, 5 ja 6 kohta

51 artiklan 1 kohta

48 artiklan 1 kohta

51 artiklan 1 a kohta

48 artiklan 2 kohta

51 artiklan 2–11 kohta

48 artiklan 3–12 kohta

52 artikla

49 artikla

53 artikla

50 artikla

54 artikla

—

—

51 artikla

55 artiklan ensimmäinen alakohta

52 artikla

55 artiklan toinen ja kolmas alakohta

—

Liite I

—

Liite I a

Liite V

Liite I b

Liite VI

Liite I c

Liite VII

Liite II

Liite XII

Liite II a

Liite XVI

Liite II b

Liite XVII

Liite III

Liite XVIII

Liite IV

Liite XIV

Liite V

Liite XV

Liite VI

Liite VIII

Liite VII

Liite IX

Liite VIII

Liite X

Liite IX

Liite XI

Liite X

Liite XIII

Liite XI

Liite I

Liite XII

Liite III

Liite XIII

Liite II

Liite XIV

Liite IV

—

Liite XIX

—

Liite XX

