Euroopan yhteisöjen

virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 327
44. vuosikerta
12. joulukuuta 2001

Lainsäädäntö

Suomenkielinen laitos

Sisältö

I






Säädökset, jotka on julkaistava

Neuvoston asetus (EY) N:o 2414/2001, annettu 7 päivänä joulukuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi
ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta ......................

1

Neuvoston asetus (EY) N:o 2415/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle
Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta annetun asetuksen (EY)
N:o 2666/2000 ja Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o
2667/2000 muuttamisesta ..................................................................................

3

Komission asetus (EY) N:o 2416/2001, annettu 11 päivänä joulukuuta 2001, tuonnin
kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi ............

5

Komission asetus (EY) N:o 2417/2001, annettu 11 päivänä joulukuuta 2001, asetuksen
(EY) N:o 1500/2001 muuttamisesta ja Suomen interventioelimen hallussaan pitämän
ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta
100 000 tonniin .................................................................................................

7

Komission asetus (EY) N:o 2418/2001, annettu 11 päivänä joulukuuta 2001, asetuksen
(EY) N:o 668/2001 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän ohran
vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta
1 500 199 tonniin ..............................................................................................

9

Komission asetus (EY) N:o 2419/2001, annettu 11 päivänä joulukuuta 2001, tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3508/92 soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä ............................................................................. 11
Komission asetus (EY) N:o 2420/2001, annettu 11 päivänä joulukuuta 2001, edustavien
hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen
(EY) N:o 1484/95 muuttamisesta ........................................................................... 33
Komission asetus (EY) N:o 2421/2001, annettu 11 päivänä joulukuuta 2001, siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta ..................................................................... 35

2

(jatkuu kääntöpuolella)

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden
hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Sisältö (jatkuu)

II

Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio
2001/882/EY:


Komission päätös, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2001, Ranskan kehitystukena
myöntämästä valtiontuesta Saint-Pierren ja Miquelonin saarilla liikennöivälle Alstom Leroux Naval -telakalla rakennetulle Le Levant -matkustaja-alukselle (1) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 2435) ......................................................................... 37
2001/883/EY:



Komission päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, syötäväksi tarkoitettujen
oliivien tuotannolle Espanjassa myönnettävästä tuesta tehdyn päätöksen 2001/
650/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3918) ................................ 43
2001/884/EY:



Komission päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, syötäväksi tarkoitettujen
oliivien tuotannolle Italiassa myönnettävästä tuesta tehdyn päätöksen 2001/
658/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3927) ................................ 44
2001/885/EY:



FI

Komission päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, Latvian tasavallassa toteutettavien maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevien liittymistä edeltävien
toimenpiteiden tuen hallinnoinnin siirtämisestä liittymistä edeltävänä aikana ........ 45

(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

12.12.2001

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 327/1

I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2414/2001,
annettu 7 päivänä joulukuuta 2001,
luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen
(EY) N:o 539/2001 muuttamisesta
kirjan 1 artiklan mukaisesti Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät osallistu tämän asetuksen antamiseen.
Tämän asetuksen säännöksiä ei näin ollen sovelleta
Irlantiin eikä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, tämän
rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 62 artiklan 2 alakohdan b alakohdan i
alakohdan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

Asetuksen (EY) N:o 539/2001 (2) mukaan Romania
kuuluu niiden maiden joukkoon, joiden kansalaiset
vapautetaan viisumivaatimuksesta, mutta edellytyksenä
sille, että viisumivapautta aletaan soveltaa Romanian
kansalaisiin on, että neuvosto tekee asiasta myöhemmin
päätöksen. Päätös on määrä tehdä asianmukaiset suositukset sisältyvän kertomuksen pohjalta, joka komission
tuli antaa neuvostolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta
2001.
Komissio toteaa 29 päivänä kesäkuuta 2001 antamassaan kertomuksessa, että Romania on kiistattomasti
kehittänyt alueeltaan lähtöisin olevien henkilöiden laittoman maahanmuuton torjumista, viisumipolitiikkaansa
ja tarkastuksia rajoillaan. Lisäksi komission kertomuksessa esitetään Romanian tällä alalla antamat sitoumukset. Kertomuksen päätelmissä komissio suosittelee
neuvostolle, että viisumivapautta aletaan soveltaa Romanian kansalaisten osalta 1 päivästä tammikuuta 2002
lähtien.
Viisumivapautuksen soveltamiseksi Romanian kansalaisiin asetuksesta (EY) N:o 539/2001 on poistettava säännökset, joiden tarkoituksena on viisumivaatimuksen tilapäinen jatkaminen.
Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan
yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen
kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytä-

(1) Lausunto annettu 29. marraskuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1.

(5)

Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan kannalta
tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön
määräyksiä tietyistä Euroopan unionin neuvoston,
Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä
näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn
neuvoston päätöksen 1999/437/EY (3) 1 artiklan B
kohdassa tarkoitetulla alalla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 539/2001 seuraavasti:
1) Korvataan johdanto-osan 12 kappale seuraavasti:
”(12) Tällä asetuksella säädetään täydellisestä yhdenmukais-

tamisesta, joka koskee niitä kolmansia maita, joiden
kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään,
ja niitä kolmansia maita, joiden kansalaiset on vapautettu tästä vaatimuksesta.”.

2) Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”Liitteen II luettelossa mainittujen maiden kansalaiset vapautetaan 1 kohdassa säädetystä vaatimuksesta kun kyse on
kokonaiskestoltaan enintään kolmen kuukauden oleskelusta.”.
(3) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.
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3) Korvataan 8 artikla seuraavasti:
”8 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä.”.
4) Poistetaan liitteestä II seuraavat kohdat:
— Romanian kohdalle merkitty asteriski,
— alaviite, joka liittyy 8 artiklan 2 kohtaan.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.
Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. VERWILGHEN

12.12.2001

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

L 327/3

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2415/2001,
annettu 10 päivänä joulukuuta 2001,
Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian
tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta annetun asetuksen (EY) N:o 2666/2000 ja Euroopan
jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

lavian liittotasavaltaa ja entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa”.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 308 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

2 artikla

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
Muutetaan asetus (EY) N:o 2667/2000 seuraavasti:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Euroopan yhteisö on sitoutunut antamaan rahoitusapua
entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle, erityisesti
13 päivänä elokuuta 2001 solmitun puitesopimuksen
täytäntöönpanon tukemiseksi.
Tilanne maassa edellyttää yhteisön avun tehokasta ja
nopeaa toimittamista, jota parhaiten edistää paikallinen
täytäntöönpano.
Euroopan jälleenrakennusvirasto, jäljempänä ’virasto’,
joka perustettiin asetuksella (EY) N:o 2667/2000 (3),
omaa laajan kokemuksen ja on sijainniltaan sopiva
yhteisön avustuksen toimittamiseen.

(4)

Asetus (EY) N:o 2666/2000 (4) ja asetus (EY) N:o 2667/
2000 olisi sen vuoksi muutettava laajentamalla viraston
toiminta kattamaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian.

(5)

Komission on sallittava valtuuttaa virasto huolehtimaan
muiden välineiden nojalla päätetyn yhteisön avun
täytäntöönpanosta Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle.

(6)

Perustamissopimuksessa ei ole muita määräyksiä tämän
asetuksen antamiseksi tarvittavista valtuuksista kuin 308
artikla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 2666/2000 4 artiklan 1 ja 2
kohdassa ilmaisu ”Jugoslavian liittotasavaltaa” ilmaisulla ”Jugos(1) EYVL C 332 E, 27.11.2001, s. 338.
(2) Lausunto annettu 29. marraskuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(3) EYVL L 306, 7.12.2000, s. 7.
4
( ) EYVL L 306, 7.12.2000, s. 1.

1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:
”1 artikla
1.
Komissio voi valtuuttaa jonkin viraston seuraaviin
tehtäviin:
i) huolehtia asetuksen (EY) N:o 2666/2000 1 artiklan
mukaisen yhteisön avun täytäntöönpanosta Jugoslavian
liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle;
ii) huolehtia komission kyseisiä maita varten käytettävissä
olevien muiden välineiden perusteella myöntämän
yhteisön avun täytäntöönpanosta. Tällaisissa tapauksissa
se on tehtävä asiaankuuluvien asetusten säännösten
mukaisesti eikä tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b
ja c alakohtaa, 2 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa, 4 artiklaa ja 5
artiklan 1 kohdan a, b, c ja h alakohtaa sovelleta;
2.
Tätä varten perustetaan Euroopan jälleenrakennusvirasto, jäljempänä ’virasto’, jonka tavoitteena on panna
täytäntöön 1 kohdassa tarkoitettu yhteisön apu.”.
2) Korvataan 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ilmaisu
”Jugoslavian liittotasavallan” ilmaisulla ”Jugoslavian liittotasavallan ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian”.
3) Korvataan 4 artiklan 10 kohdassa ilmaisu ”Jugoslavian liittotasavallalle” ilmaisulla ”Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle”.
4) Korvataan 7 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa
ilmaisu ”Jugoslavian liittotasavallan” ilmaisulla ”Jugoslavian
liittotasavallan ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian”.
5) Korvataan 7 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisu
”Jugoslavian liittotasavallalle” ilmaisulla ”Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle”.
6) Korvataan 15 artiklassa ilmaisu ”Jugoslavian liittotasavallalle” ilmaisulla ”Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle
Jugoslavian tasavallalle Makedonialle”.
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3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
L. MICHEL
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2416/2001,
annettu 11 päivänä joulukuuta 2001,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontĳärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21
päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 3223/94 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1498/98 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 1
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten
mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden
tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä
esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin
kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EYVL L 198, 15.7.1998, s. 4.
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 11 päivänä joulukuuta
2001 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
204
999
052
220
628
999
052
204
999
052
204
388
508
528
999
052
204
999

46,7
75,2
61,0
139,7
225,9
169,6
178,4
123,5
154,2
138,8
52,0
60,3
25,0
23,4
31,0
38,3
84,0
64,1
74,0

052
204
464
999
052
388
600
999
060
400
404
720
728
999
052
064
400
720
999

69,6
44,3
141,1
85,0
43,4
58,7
50,4
50,8
34,7
85,3
106,4
105,0
116,3
89,5
103,1
71,1
110,5
112,0
99,2

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2032/2000 (EYVL L 243, 28.9.2000, s. 14) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta
alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2417/2001,
annettu 11 päivänä joulukuuta 2001,
asetuksen (EY) N:o 1500/2001 muuttamisesta ja Suomen interventioelimen hallussaan pitämän
ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 100 000
tonniin
määrien luetteloa. Olisi muutettava erityisesti asetuksen
(EY) N:o 1500/2001 liitettä I.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2), ja erityisesti sen 5 artiklan,

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1630/2000 (4), vahvistetaan interventioelinten hallussa
olevien viljojen myyntiin saattamisen menettelyt ja edellytykset.
Komission asetuksella (EY) N:o 1500/2001 (5), avataan
pysyvä tarjouskilpailu Suomen interventioelimen hallussaan pitämän 50 000 ohratonnin viemiseksi. Suomi on
ilmoittanut komissiolle interventioelimensä aikomuksesta lisätä 50 000 tonnilla vientiä varten tarjouskilpailutettavaa määrää. Suomen interventioelimen hallussaan
pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena oleva kokonaismäärä olisi nostettava
100 000 tonniin.
Tarjouskilpailutettavien määrien kasvun perusteella
vaikuttaa tarpeelliselta muuttaa alueiden ja varastoitujen

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 1500/2001 seuraavasti:
1. Korvataan 2 artikla seuraavasti:
”2 artikla
1.
Tarjouskilpailu koskee enintään 100 000:ta ohratonnia, joka viedään kaikkiin kolmansiin maihin, lukuun
ottamatta Amerikan yhdysvaltoja, Kanadaa ja Meksikoa.
2.
Alueet, joissa 100 000 tonnia ohraa on varastoituna,
mainitaan liitteessä I.”
2. Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181,
193,
191,
187,
199,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
31.7.1993, s. 76.
26.7.2000, s. 24.
24.7.2001, s. 3.
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LIITE
”LIITE I
(tonneina)
Varastointipaikka

Määrä

Kirkniemi

3 200

Kokemäki

20 000

Koria

3 900

Loimaa

17 081

Turenki

29 289

Hämeenlinna

14 448

Mustio

7 216

Perniö

4 866”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2418/2001,
annettu 11 päivänä joulukuuta 2001,
asetuksen (EY) N:o 668/2001 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän ohran
vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 1 500 199 tonniin
määrien luetteloa. Olisi muutettava erityisesti asetuksen
(EY) N:o 668/2001 liitettä I.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2), ja erityisesti sen 5 artiklan,

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1630/2000 (4), vahvistetaan interventioelinten hallussa
olevien viljojen myyntiin saattamisen menettelyt ja edellytykset.
Komission asetuksella (EY) N:o 668/2001 (5), avataan
pysyvä tarjouskilpailu Saksan interventioelimen hallussaan pitämän 999 858 ohratonnin viemiseksi. Saksa on
ilmoittanut komissiolle interventioelimensä aikomuksesta lisätä 500 341 tonnilla vientiä varten tarjouskilpailutettavaa määrää. Saksan interventioelimen hallussaan
pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena oleva kokonaismäärä olisi nostettava
1 500 199 tonniin.
Tarjouskilpailutettavien määrien kasvun perusteella
vaikuttaa tarpeelliselta muuttaa alueiden ja varastoitujen

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 668/2001 seuraavasti:
1. Korvataan 2 artiklan seuraavasti:
”2 artikla
1.
Tarjouskilpailu koskee enintään 1 500 199:ää ohratonnia, joka viedään kaikkiin kolmansiin maihin, lukuun
ottamatta Amerikan yhdysvaltoja, Kanadaa ja Meksikoa.
2.
Alueet, joissa 1 500 199 tonnia ohraa on varastoituna,
mainitaan liitteessä I.”
2. Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
191, 31.7.1993, s. 76.
187, 26.7.2000, s. 24.
93, 3.4.2001, s. 20.
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LIITE
”LIITE I
(tonneina)
Varastointipaikka

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/
Bremen/Mecklenburg-Vorpommern
Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/
Saarland/Baden-Württemberg/Bayern
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/
Thüringen

Määrä

576 416
135 359
788 424”

12.12.2001
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2419/2001,
annettu 11 päivänä joulukuuta 2001,
tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3508/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
yksiköitä kuin viljelylohkoja. Tähän mahdollisuuteen
olisi kytkettävä tiettyjä velvollisuuksia tunnistamisen
luotettavuuden varmistamiseksi. Tehokkaan valvonnan
vuoksi jäsenvaltion olisi lisäksi määriteltävä sellaisen
viljelylohkon vähimmäiskoko, josta voidaan tehdä pintaalatukihakemus.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta
yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä 27 päivänä
marraskuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
3508/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 495/2001 (2), ja erityisesti sen 12
artiklan,

(4)

Viljelylohkon ja rehualan käsitteitä on tarpeen selventää
sen varmistamiseksi, että lohkot ilmoitetaan ja tunnistetaan asianmukaisesti.

(5)

Olisi annettava pinta-alatukihakemuksen sisältöä
koskevia säännöksiä. Tehokkaan valvonnan varmistamiseksi pinta-alatukihakemuksessa olisi ilmoitettava pintaalojen kaikenlainen käyttö. Silloin kun jäsenvaltiot ovat
ottaneet käyttöön pinta-alaan liittyviä yhteisön tukijärjestelmiä varten muita hallinto- ja valvontajärjestelmiä,
jotka ovat yhteensopivia yhdennetyn järjestelmän kanssa
asetuksen (ETY) N:o 3508/92 9 a artiklan mukaisesti,
niille olisi kuitenkin annettava mahdollisuus poiketa
kyseisestä vaatimuksesta.

(6)

On tarpeen antaa erityissäännöksiä lampaan- ja vuohenliha-alan tuottajapalkkion myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3493/90 (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2825/2000 (6), 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen
lampaan- ja vuohenliha-alan tuottajaryhmittymien
erityisen tilanteen osalta.

(7)

Pinta-alatukihakemusta, joka jätetään ainoastaan ilmoituksena monivuotisista laitumista, ei ole välttämätöntä
jättää toimivaltaisille viranomaisille samassa pinta-alatukihakemuksille yleisesti säädetyssä määräajassa erityisesti, koska monivuotisia laitumia koskevaa valvontaohjelmaa ei ole toteutettava samassa aikataulussa kuin
peltokasvialojen valvontaa. Jäsenvaltioiden olisi tämän
vuoksi voitava säätää tällaisten pinta-alatukihakemusten
jättämiselle määräpäivä, joka on myöhäisempi kuin
asetuksen (ETY) N:o 3508/92 6 artiklan 2 kohdan
mukaisesti vahvistettu määräpäivä. Jäsenvaltion vahvistama päivämäärä ei kuitenkaan voisi olla myöhäisempi
kuin 1 päivä heinäkuuta.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä
vuonna 1992 asetuksella (ETY) N:o 3508/92 käyttöönotettu, tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskeva yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä, jäljempänä
’yhdennetty järjestelmä’, jota kehitettiin edelleen Agenda
2000 -toimenpiteiden osana, on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi panna täytäntöön suorien tukien järjestelmät. Tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 23
päivänä joulukuuta 1992 annettua komission asetusta
(ETY) N:o 3887/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2721/2000 (4), on
muutettu sen voimaantulon jälkeen useita kertoja.
Lisäksi kokemus ja erityisesti järjestelmien hallintoa
varten käyttöönotetut sähköiset välineet ovat osoittaneet,
että mainitun asetuksen useat säännökset on syytä
tarkistaa. Koska lisää muutoksia on tehtävä, asetus (ETY)
N:o 3887/92 olisi selkeyden ja järkevyyden vuoksi
korvattava tällä asetuksella.
Tehokkaan valvonnan takaamiseksi ja sen estämiseksi,
että tukihakemus voitaisiin samassa jäsenvaltiossa esittää
eri maksajavirastoissa useita eri kertoja, jäsenvaltioiden
olisi säädettävä yhdestä yhtenäisestä järjestelmästä, jolla
yhdennettyyn järjestelmään tukihakemuksia jättävien
viljelijöiden tunnistetiedot kirjataan. Jäsenvaltioille olisi
kuitenkin annettava siirtymäkausi kyseiseen järjestelmään siirtymiseksi.
Koska yhteisössä on erilaisia tunnistusjärjestelmiä, jäsenvaltioiden olisi sallittava ottaa käyttöön omat järjestelmänsä pinta-alojen tunnistamiseksi käyttäen muita
EYVL
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EYVL
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355, 5.12.1992, s. 1.
72, 14.3.2001, s. 6.
391, 31.12.1992, s. 36.
314, 14.12.2000, s. 8.

(5) EYVL L 337, 4.12.1990, s. 7.
(6) EYVL L 328, 23.12.2000, s. 1.
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Viljelijöiden olisi voitava muuttaa pinta-alatukihakemuksiaan tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille
17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1251/1999 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1038/2001 (2),
mukaiseen viimeiseen kylvöpäivään asti sillä edellytyksellä, että kaikkia asiaankuuluvia alakohtaisten sääntöjen
erityisedellytyksiä noudatetaan eikä toimivaltainen viranomainen ole vielä ilmoittanut viljelijälle tukihakemuksessa olevista virheistä eikä paikalla tehtävästä tarkastuksesta, jossa havaitaan virheitä muutoksen kohteena
olevassa osassa.

(8)

(9)

Viljelijät, jotka hakevat ainoastaan sellaista tukea, joka ei
ole yhteydessä pinta-alaan, olisi vapautettava pinta-alatukihakemuksen jättövelvoitteesta.

(10)

Eläintukihakemuksiin sisällytettävien tietojen osalta olisi
vahvistettava yhteiset säännökset erilaisten eläintukijärjestelmien hallinnon helpottamiseksi.

(11)

Nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta 17 päivänä
heinäkuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 (3) edellytetään, että nautaeläinten pitäjät merkitsevät kyseisiä
eläimiä koskevat tiedot atk-pohjaiseen tietokantaan.
Naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17
päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1254/1999 (4), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1512/2001 (5), 21
artiklassa säädetään, että tukia voidaan maksaa ainoastaan eläimistä, jotka on tunnistettu ja rekisteröity
asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesti. Atkpohjainen tietokanta on tullut olennaiseksi tukijärjestelmien hallinnoimisessa. Asianomaisissa tukijärjestelmissä
tukihakemuksia jättäville viljelijöille olisi tämän vuoksi
varmistettava pääsy asiaankuuluvaan tietoon kohtuullisessa määräajassa.

(12)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(13)

Uusien viestintäkeinojen vuoksi jäsenvaltioiden olisi
voitava vahvistaa kansallisia säännöksiä, joiden mukaan
viljelijä voi tehdä yhdennetyssä järjestelmässä tiedonantoja sähköisesti.

(14)

Tukihakemuksissa olevat ilmeiset virheet olisi voitava
korjata milloin tahansa.

(15)

Määräaikoja tukihakemusten jättämiselle ja pinta-alatukihakemusten muuttamiselle olisi ehdottomasti noudatettava, jotta kansalliset viranomaiset voivat laatia ohjelman
tukihakemusten oikeellisuuden tarkastamiseksi ja
toteuttaa sen tehokkaasti. Tämän vuoksi olisi säädettävä
siitä, millaisissa aikarajoissa myöhässä olevat hakemukset voidaan hyväksyä. Lisäksi olisi säädettävä vähennyksestä, jotta viljelijöitä kannustetaan määräaikojen
noudattamiseen. Siinä tapauksessa, että viljelijällä on
ainoastaan monivuotisia laitumia ilmoitettavana ja hän
esittää näin ollen pinta-alatukihakemuksen, voidaan
laatia eri tarkastusohjelma. Näitä tapauksia varten
voidaan säätää alhaisemmista vähennyksistä ja pidemmästä viivästyksestä. Jos jäsenvaltio käyttää mahdollisuutta vahvistaa yksinomaan monivuotisia laitumia
koskevien pinta-alatukihakemusten jättämiselle myöhäisempi määräpäivä, jäsenvaltion vahvistaman määräpäivän jälkeen jätettyjä hakemuksia ei kuitenkaan pitäisi
hyväksyä.

(16)

Viljelijöiden olisi voitava peruuttaa tukihakemuksensa tai
tukihakemuksensa osa milloin tahansa sillä edellytyksellä, että toimivaltainen viranomainen ole vielä ilmoittanut viljelijälle tukihakemuksessa olevista virheistä eikä
paikalla tehtävästä tarkastuksesta, jossa havaitaan
virheitä peruutuksen kohteena olevassa osassa.

(17)

Yhdennetyssä järjestelmässä hallinnoituja tukijärjestelmiä
koskevien säännösten noudattamista olisi valvottava
tehokkaasti. Tätä varten ja valvonnan yhdenmukaisuuden varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa on
tarpeen vahvistaa yksityiskohtaisesti pinta-alatukihakemusten ja eläintukihakemusten hallinnollisten ja paikalla
tehtävien tarkastusten tekemistä koskevat perusteet ja
tekniset menettelyt. Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa
tehtävä tämän asetuksen mukaiset eri tarkastukset samanaikaisesti muiden yhteisön säännösten mukaisten
tarkastusten kanssa.

(18)

Olisi määriteltävä niiden viljelijöiden vähimmäismäärä,
jotka on eri tukijärjestelmissä tarkastettava paikalla.
Niiden viljelijöiden osalta, jotka hakevat tukia useissa
nautajärjestelmissä, olisi säädettävä yhdennetystä tilakohtaisesta lähestymistavasta.

Jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää atk-pohjaisen tietokannan tietoja yksinkertaistettujen hakumenettelyjen
käyttöönottamiseksi sillä edellytyksellä, että atkpohjainen tietokanta on luotettava. Sen vuoksi olisi
säädettävä, että atk-pohjaisessa tietokannassa olevat
tiedot voivat olla osa tukihakemusta.
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Paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärän otanta
olisi tehtävä osittain riskianalyysillä ja osittain satunnaisotannalla. Riskianalyysiä varten huomioon otettavat
pääseikat olisi täsmennettävä.

(23)

Jotta kansalliset viranomaiset ja yhteisön toimivaltainen
viranomainen voisivat seurata paikalla tehtyjä tarkastuksia, tarkastuksia koskevat tiedot olisi merkittävä
tarkastuskertomukseen. Viljelijällä tai tämän edustajalla
olisi oltava mahdollisuus allekirjoittaa kertomus. Kaukokartoitustarkastusten osalta jäsenvaltioille olisi annettava
mahdollisuus säätää, että tätä oikeutta voidaan käyttää
ainoastaan silloin, kun tarkastuksissa ilmenee sääntöjenvastaisuuksia. Jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, viljelijän olisi paikalla tehtävien tarkastusten luonteesta riippumatta saatava jäljennös kertomuksesta.

(25)

(26)

Olisi vahvistettava edellytykset kaukokartoituksen
käytölle paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja säädettävä,
että silloin kun kuvatulkinnassa ei saada selviä tuloksia,
on tehtävä fyysisiä tarkastuksia.

(27)

Olisi vahvistettava eläintukia hakeville viljelijöille
paikalla tehtävien tarkastusten aikataulu ja vähimmäissisältö yhdenmukaisen valvonnan varmistamiseksi kaikissa
jäsenvaltioissa. Jotta tukihakemuksissa olevien ja atkpohjaiseen tietokantaan tehtävien ilmoitusten oikeellisuuden tarkastukset olisivat tehokkaita, on olennaista
tehdä useimmat tällaisista paikalla tehtävistä tarkastuksista silloin kun eläimiä on vielä pidettävä tilalla pitovelvoitteen mukaisesti.

(28)

Nautaeläinten asianmukainen tunnistaminen ja rekisteröinti on asetuksen (EY) N:o 1254/1999 21 artiklan
mukainen tukikelpoisuusedellytys. Olisi sen vuoksi
varmistettava, että yhteisön tukea myönnetään ainoastaan sellaisille nautaeläimille, jotka on tunnistettu ja
rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesti.
Tällaisia tarkastuksia olisi tehtävä myös nautaeläimille,
joista ei ole vielä haettu tukea, mutta joista voidaan
vastaisuudessa tehdä tukihakemus. Useiden nautatukijärjestelmien rakenteen vuoksi tällaisista nautaeläimistä
haetaan useissa tapauksissa tukea vasta sen jälkeen, kun
ne ovat lähteneet tilalta.

(29)

Teurastamoissa tehtäville tarkastuksille olisi vahvistettava
erityissäännökset sen varmistamiseksi, että eläimet, joista
tukea on haettu, ovat tukikelpoisia ja että atk-pohjaisen
tietokannan tiedot ovat oikeita. Jäsenvaltioiden olisi
sallittava soveltaa kahta eri perustetta valitessaan teurastamoita näihin tarkastuksiin.

(30)

Silloin kun teurastuspalkkio myönnetään kyseisen
nautaeläimen viennin jälkeen, valvontatarkoituksissa
olevien erojen vuoksi erityissäännökset ovat välttämättömiä vientiin yleensä liittyvien yhteisön valvontasäännösten lisäksi.

(31)

Eläintuen osalta säädettyjä valvontasäännöksiä olisi
tarpeen mukaan sovellettava myös asetuksen (EY) N:o
1254/1999 15 artiklan mukaisiin lisätukiin.

(32)

Yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi olisi toteutettava riittäviä toimenpiteitä sääntöjenvastaisuuksien ja
petosten estämiseksi. Olisi säädettävä erilliset säännökset
toisaalta pinta-alatukijärjestelmistä ja toisaalta eläintukijärjestelmistä näiden tukijärjestelmien erilaisen luonteen
huomioon ottamiseksi.

Paikalla tehtäviin tarkastuksiin ei tukihakemuksia jättävien viljelijöiden osalta välttämättä tarvitse sisällyttää
kaikkia yksittäisiä eläimiä tai viljelylohkoja. Joissakin
tapauksissa tarkastuksia voidaan tehdä otosten perusteella. Niissä tapauksissa, joissa tämä sallitaan, otoksen
olisi oltava niin suuri, että sen antama varmuus on
luotettavalla ja edustavalla tasolla. Joissakin tapauksissa
otos voidaan laajentaa täysimittaiseksi valvonnaksi.
Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava tarkastettavaa otosta
valittaessa noudatettavat perusteet.

Tehokkaiden paikalla tehtävien tarkastusten varmistamiseksi on tärkeää, että tarkastukset tekevä henkilöstö on
tietoinen paikalla tehtäviin tarkastuksiin valitsemisen
syistä. Jäsenvaltioiden olisi pidettävä tällaisista tiedoista
rekisteriä.

(24)

kaista sallia tietty joustavuus niiden enimmäisleveyksien
osalta, jotka on otettu huomioon vahvistettaessa alueellisia satoja asetuksen (EY) N:o 1251/1999 mukaisesti.

Havaittaessa huomattavia sääntöjenvastaisuuksia, paikalla tehtävien tarkastusten määrää olisi lisättävä kuluvana ja seuraavana vuonna, jotta saavutettaisiin riittävä
varmuustaso kyseisten tukihakemusten oikeellisuudesta.

(22)

Pinta-alojen paikalla tehtävät tarkastukset ovat yleensä
kaksiosaisia: ensin ilmoitetut viljelylohkot tarkastetaan ja
mitataan graafisen aineiston, ilmakuvien jne. perusteella.
Toiseksi lohkot tarkastetaan fyysisesti ilmoitetun viljelykasvin ja sen laadun sekä viljelylohkojen tosiasiallisen
koon tarkistamiseksi. Tarvittaessa olisi tehtävä
mittauksia. Fyysinen tarkastus voidaan tehdä otoksen
perusteella.

Olisi vahvistettava pinta-alojen määrittämistä ja mittausmenetelmiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Pintaalatukikelpoisten viljelylohkojen pinta-alan määrittämisen osalta saadut kokemukset osoittavat, että on
tarpeen määritellä sallittu leveys peltojen tietyille piirteille, erityisesti pensasaidoille, ojille ja aidoille. Erityisten
ympäristöön liittyvien tarpeiden vuoksi on asianmu-
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(33)

Suhteellisuusperiaatteen sekä ylivoimaisiin esteisiin,
poikkeuksellisiin olosuhteisiin ja luonnonolosuhteisiin
liittyvien erityisongelmien huomioon ottamiseksi olisi
säädettävä vähennyksistä ja poissulkemisista. Tällaisten
vähennysten ja poissulkemisten olisi oltava eriasteisia
todetun sääntöjenvastaisuuden vakavuuden mukaan.
Ankarimmillaan viljelijä pitäisi sulkea kokonaan pois
yhdestä tai useammasta tukijärjestelmästä tietyksi ajaksi.

(34)

Vähennyksistä ja poissulkemisista säädettäessä olisi otettava huomioon niiden eri tukijärjestelmien ominaisuudet, joihin yhdennettyä järjestelmää sovelletaan.
Pinta-alatukihakemuksissa sääntöjenvastaisuudet koskevat tavallisesti pinta-alan osia ja jonkin lohkon osalta
liikaa ilmoitettu ala voi korvautua liian pieneksi ilmoitetulla alalla saman viljelykasviryhmän muilla lohkoilla.
Eläintukihakemuksissa sääntöjenvastaisuudesta seuraa,
että asianomainen eläin ei ole enää tukikelpoinen.
Sellaisten pinta-alatukihakemusten osalta, joissa havaitaan sääntöjenvastaisuuksia, olisi säädettävä, että tukihakemuksia mukautetaan tietyn sallitun poikkeaman
rajoissa ja että vähennyksiä sovelletaan vasta kun
kyseinen sallittu poikkeama ylittyy. Eläintukihakemusten
osalta olisi säädettävä, että vähennyksiä ryhdytään soveltamaan silloin kun ensimmäisen eläimen osalta havaitaan sääntöjenvastaisuuksia, mutta vähennyksen tasosta
riippumatta seuraamusten olisi oltava lievempiä, jos
sääntöjenvastaisuuksia havaitaan enintään kolmen
eläimen osalta. Kaikissa muissa tapauksissa seuraamuksen ankaruuden olisi riiputtava niiden eläinten lukumäärän prosenttiosuudesta, joiden osalta sääntöjenvastaisuuksia havaitaan.

(35)

Erityissäännökset ovat tarpeen, jotta voidaan ottaa
huomioon eläintukea hakevien ja tämän vuoksi rehualailmoituksen tekevien viljelijöiden erityistarpeet. Jos
tällaisten pinta-alojen ilmoittaminen liian suureksi ei
aiheuta eläinpalkkioiden kasvua, seuraamuksista ei pitäisi
säätää.

(36)

Viljelijöiden olisi sallittava korvata emolehmiä, hiehoja ja
lypsylehmiä asianmukaisissa alakohtaisissa säännöissä
sallituissa rajoissa.

(37)

Nautatukijärjestelmien suhteen ja asetuksen (EY) N:o
1760/2000 säädetyn nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän noudattamisen suhteen olisi annettava
säännökset toisaalta sellaisten nautaeläinten osalta, joista
on jo haettu tukea, ja toisaalta sellaisten nautaeläinten
osalta, joista ei ole vielä haettu tukea mutta joista
voidaan vastaisuudessa tehdä tukihakemus. Tällaiset
nautaeläimet, joista ei ole haettu tukea, ovat Euroopan
maatalouden ohjaus- ja tukirahastolle ajateltavissa oleva
riski. Tukijärjestelmien rakenteesta johtuu, että sen
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jälkeen, kun tällaisista eläimistä on esitetty tukihakemus,
järjestelmän säännösten noudattamatta jättämistä ei
useinkaan havaita. Nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän noudattaminen on olennaista atkpohjaiseen tietokantaan perustuvien yksinkertaistettujen
hakumenettelyjen käyttöönottamiseksi. Järjestelmän
noudattaminen jo ennen tukihakemuksen esittämistä on
tämän vuoksi olennaista yhteisön taloudellisten etujen
suojaamiseksi tehokkaasti. Periaatetta, jonka mukaan
ilmeiset virheet voidaan korjata milloin vain, olisi
kuitenkin myös sovellettava kyseisen järjestelmän osiin
tehtyihin virheellisiin ilmoituksiin tai merkintöihin.

(38)

Jos viljelijä ei luonnonolosuhteiden vuoksi pysty täyttämään alakohtaisten sääntöjen mukaisia pitovelvoitteitaan, vähennyksiä ja poissulkemisia ei pitäisi soveltaa.

(39)

Koska teurastamot ovat merkittävässä asemassa
joidenkin nautaeläinten tukijärjestelmien moitteettoman
toiminnan kannalta, olisi säädettävä tapauksista, joissa
teurastamo antaa väärän todistuksen tai ilmoituksen
joko vakavan laiminlyönnin vuoksi tai tahallisesti.

(40)

Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 14 artiklassa säädettyihin lisätukiin liittyvien sääntöjenvastaisuuksien osalta
jäsenvaltioiden olisi säädettävä seuraamuksista, jotka
vastaavat pinta-alatuki- ja eläintukijärjestelmien yhteydessä säädettyjä seuraamuksia, jos tämä ei ole kohtuutonta. Jälkimmäisessä tapauksessa jäsenvaltioiden olisi
säädettävä vastaavista sopivista seuraamuksista.

(41)

Vähennyksiä ja poissulkemisia ei pitäisi yleisesti ottaen
soveltaa, jos viljelijä on esittänyt asiasisällöllisesti oikeaa
tietoa tai jos hän voi muuten osoittaa, että virhe ei ole
hänen tekemänsä.

(42)

Kansallisille toimivaltaiselle viranomaiselle milloin
tahansa virheellisistä tukihakemuksista ilmoittaneiden
viljelijöiden osalta ei pitäisi soveltaa vähennyksiä tai
poissulkemisia virheellisyyden syistä riippumatta sillä
edellytyksellä, että viljelijälle ei ole annettu tietoa toimivaltaisen viranomaisen aikomuksesta tehdä tarkastus
paikalla ja että viranomainen ei ole jo ilmoittanut viljelijälle hakemuksessa olevista sääntöjenvastaisuuksista.
Tätä olisi sovellettava myös atk-pohjaisessa tietokannassa oleviin virheellisiin tietoihin.

(43)

Jos saman viljelijän osalta on sovellettava erilaisia vähennyksiä, näitä vähennyksiä olisi sovellettava toisistaan
riippumatta ja itsenäisesti. Tässä asetuksessa säädettyjä
vähennyksiä ja poissulkemisia olisi lisäksi sovellettava
rajoittamatta muista yhteisön säännöksistä tai kansallisesta lainsäädännöstä johtuvien lisäseuraamuksien soveltamista.
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(44)

Pienten määrien hallinnointi on vaivalloista jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Tämän vuoksi on
aiheellista sallia, että jäsenvaltiot eivät maksa alle tietyn
suuruisia tuen määriä eivätkä vaadi aiheettomasti
maksettujen määrien takaisin maksamista silloin kun
määrät ovat vähäisiä.

(45)

Jos viljelijä ei ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten
olosuhteiden vuoksi kykene täyttämään alakohtaisia
sääntöjä koskevan säännöksen mukaisia velvoitteitaan,
hänen ei pitäisi menettää oikeuttaan tuen maksuun. Olisi
täsmennettävä, millaisia tilanteita toimivaltaiset viranomaiset voivat erityisesti pitää poikkeuksellisina olosuhteina.

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

Jotta vilpittömän mielen periaatetta sovellettaisiin yhdenmukaisesti koko yhteisössä, olisi säädettävä edellytyksistä, joilla kyseiseen periaatteeseen voidaan turvautua
perittäessä takaisin aiheettomasti maksettuja määriä,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta mitä yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta
1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1258/
1999 (1) säädetään asianomaisiin sääntöjenvastaisiin
menoihin suhtautumisesta.
Olisi vahvistettava säännöt siitä, kenelle tuki voidaan
maksaa eräissä tilansiirtotapauksissa.
Yleissääntönä jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat
lisätoimenpiteet tämän asetuksen moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi avustettava toisiaan tarvittaessa.
Komissiolle olisi tarvittaessa ilmoitettava kaikista
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot toteuttavat yhdennetyn
järjestelmän täytäntöönpanon muuttamiseksi. Yhdennetyn järjestelmän valvomiseksi tehokkaasti jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle eräitä vuotuisia
valvontatilastojaan.
Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat rahastokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO
YLEISTÄ

1 artikla

L 327/15

kohtaiset säännöt. Sillä ei rajoiteta yksittäisiä tukijärjestelmiä
koskevissa asetuksissa vahvistettujen erityissäännösten soveltamista.

2 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) ’Nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmällä’
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 säädettyä
nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää.
b) ’Korvamerkillä’ asetuksen (EY) N:o 1760/2000 3 artiklan a
alakohdassa ja 4 artiklassa tarkoitettua korvamerkkiä
kunkin eläimen yksilölliseksi tunnistamiseksi.
c) ’Atk-pohjaisella tietokannalla’ asetuksen (EY) N:o 1760/
2000 3 artiklan b alakohdassa ja 5 artiklassa tarkoitettua
atk-pohjaista tietokantaa.
d) ’Eläinpassilla’ asetuksen (EY) N:o 1760/2000 3 artiklan c
alakohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettua eläinpassia.
e) ’Rekisterillä’ eläinten pitäjän neuvoston direktiivin 92/
102/ETY (2) 4 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 1760/2000 3
artiklan d alakohdan ja 7 artiklan mukaisesti pitämää rekisteriä.
f) ’Nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän osilla’
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 3 artiklassa
tarkoitettuja osia.
g) ’Tunnistuskoodilla’ asetuksen (EY) N:o 1760/2000 4
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tunnistuskoodia.
h) ’Sääntöjenvastaisuudella’ kyseisen tuen myöntämistä koskevien sääntöjen noudattamatta jättämistä.
i) ’Pinta-alatukihakemuksella’ hakemusta asetuksen (ETY) N:o
3508/92 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja b alakohdan
iii alakohdassa tarkoitetuissa tukijärjestelmissä maksettavasta tuesta; hakemukseen sisältyy ilmoitus pinta-alan
kaikenlaisesta muusta käytöstä, erityisesti rehualan ilmoittaminen eläintukihakemuksia varten.
j) ’Eläintukihakemuksella’ hakemusta asetuksen (ETY) N:o
3508/92 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitetuissa tukijärjestelmissä maksettavasta tuesta.

Soveltamisala

k) ’Käytöllä’ pinta-alan käyttöä viljelykasvi- tai kasvustotyypin
kasvattamiseksi tai viljelykasvin puuttumista.

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksessa (ETY) N:o 3508/92
säädetyn yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, jäljempänä ’yhdennetty järjestelmä’, soveltamista koskevat yksityis-

l) ’Nautatukijärjestelmillä’ asetuksen (ETY) N:o 3508/92 1
artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja
tukijärjestelmiä.

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2) EYVL L 355, 5.12.1992, s. 32.
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m) ’Lammas- ja vuohitukijärjestelmällä’ asetuksen (ETY) N:o
3508/92 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa
tarkoitettua tukijärjestelmää.
n) ’Nautaeläimillä, joista tukea on haettu’ nautaeläimiä, joista
tehdään eläintukihakemus nautatukijärjestelmissä.
o) ’Nautaeläimillä, joista ei ole haettu tukea’ nautaeläimiä,
jotka ovat mahdollisesti tukikelpoisia nautatukijärjestelmissä.
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tunnistetaan luotettavasti ja vaadittava, että pinta-alatukihakemuksiin liitetään toimivaltaisten viranomaisten määrittelemiä
tietoja tai asiakirjoja, jotka mahdollistavat kunkin viljelylohkon
paikallistamisen ja mittaamisen.
2.
Jäsenvaltion on määriteltävä sellaisen viljelylohkon
vähimmäiskoko, josta hakemus voidaan tehdä. Tämä vähimmäiskoko ei kuitenkaan saa ylittää 0,3 hehtaaria.

p) ’Pitoajalla’ ajanjaksoa, jonka eläin, josta tukea on haettu, on
pidettävä tilalla seuraavien säännösten mukaisesti:
— urospuolisista nautaeläimistä myönnettävän erityispalkkion osalta: komission asetuksen (EY) N:o 2342/
1999 (1) 5 artikla ja 9 artiklan 1 kohta;
— emolehmäpalkkion osalta: asetuksen (EY) N:o 2342/
1999 16 artikla;
— teurastuspalkkion osalta: asetuksen (EY) N:o 2342/1999
37 artikla;
— lampaista ja vuohista maksettavien tukien osalta:
komission asetuksen 2700/93 (2) 1 artiklan 3 kohta.
q) ’Eläinten pitäjällä’ luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on
vastuussa eläimistä pysyvästi tai väliaikaisesti, myös eläimiä
kuljetettaessa tai myytäessä.
r) ’Määritetyllä pinta-alalla’ pinta-alaa, jonka osalta kaikki tuen
myöntämiseksi säädetyt edellytykset täyttyvät.
s) ’Määritetyllä eläimellä’ eläintä, jonka osalta kaikki tuen
myöntämiseksi säädetyt edellytykset täyttyvät.
t) ’Palkkiokaudella’ kautta, johon tukihakemukset viittaavat
riippumatta niiden jättöajankohdasta.

5 artikla
Viljelylohkoja koskevat yleiset periaatteet
1.

Tämän asetuksen soveltamiseksi:

a) lohkoa, jolla kasvaa puita ja jota käytetään asetuksen (ETY)
N:o 3508/92 1 artiklassa tarkoitettuun kasvituotantoon,
pidetään viljelylohkona, jos sitä voidaan viljellä samalla
tavalla kuin saman alueen puuttomia lohkoja;
b) toimivaltaisten viranomaisten on jaettava teoreettisesti
yhteiskäytössä olevat rehualat asianomaisten viljelijöiden
kesken suhteessa alaan, joka on viljelijän käytössä tai johon
viljelijällä on käyttöoikeus;
c) rehualan on oltava käytettävissä eläinten kasvatukseen
vähintään seitsemän kuukautta alkaen jäsenvaltion määrittämästä päivästä, jonka on oltava 1 päivän tammikuuta ja 31
päivän maaliskuuta välisenä aikana.
2.
Jos rehuala sijaitsee toisessa jäsenvaltiossa kuin sitä käyttävän viljelijän päätila, kyseistä alaa pidetään viljelijän pyynnöstä osana hänen tilaansa edellyttäen, että:
a) se sijaitsee tilan välittömässä läheisyydessä, ja

3 artikla

b) merkittävä osa kyseisen viljelijän käytössä olevasta maatalousmaasta on samassa jäsenvaltiossa kuin päätila.

Tukea yhdennetyssä järjestelmässä hakevien viljelijöiden
tunnistaminen

II OSASTO

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön yksi yhtenäinen järjestelmä, jolla yhdennettyyn järjestelmään tukihakemuksia jättävien viljelijöiden tunnistetiedot kirjataan.

TUKIHAKEMUKSET

I LUKU

4 artikla

Pinta-alatukihakemukset

Viljelylohkojen tunnistaminen ja vähimmäiskoko
6 artikla
1.
Asetuksen (ETY) N:o 3508/92 4 artiklassa tarkoitettua
tunnistejärjestelmää sovelletaan viljelylohkoihin. Jäsenvaltiot
voivat säätää muun yksikön kuin viljelylohkon, esimerkiksi
maarekisteripalstan tai viljelysaarekkeen, käyttämisestä. Tässä
tapauksessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että viljelylohkot
(1) EYVL L 281, 4.11.1999, s. 30.
(2) EYVL L 245, 1.10.1993, s. 99.

Pinta-alatukihakemuksia koskevat edellytykset
1.
Pinta-alatukihakemuksessa on oltava tukikelpoisuuden
varmistamista varten kaikki tarvittavat tiedot ja erityisesti:
a) viljelijän tunnistetiedot;
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b) tiedot, joiden perusteella voidaan tunnistaa kaikki tilan viljelylohkot ja vahvistaa niiden hehtaareina kahden desimaalin
tarkkuudella ilmaistu pinta-ala, sijainti ja käyttö, tieto siitä,
onko kyse keinokastellusta lohkosta, sekä tieto kyseisestä
tukijärjestelmästä;
c) viljelijän ilmoitus siitä, että tämä tuntee kyseisten tukien
myöntämisedellytykset.
2.
Asetuksen (ETY) N:o 3493/90 1 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettuun tuottajaryhmittymään kuuluvan viljelijän pintaalatukihakemuksessa on eriteltävä kaikki kyseisen tuottajaryhmittymän käyttämät viljelylohkot, jos viljelijä hakee samana
kalenterivuonna lammas- ja vuohitukijärjestelmän tukea ja
jonkin muun yhteisön järjestelmän tukea. Tässä tapauksessa
rehuala on jaettava teoreettisesti asianomaisten viljelijöiden
kesken suhteessa näiden neuvoston asetuksen (EY) N:o 2467/
98 (1) 6 artiklan mukaisesti, kyseisen vuoden 1 päivänä tammikuuta voimassa olevaan tuottajakohtaiseen enimmäismäärään.
3.
Jos pinta-alatukihakemus koskee ainoastaan monivuotisia
laitumia, kyseinen jäsenvaltio voi säätää, että kyseinen hakemus
voidaan jättää määräpäivänä, joka on myöhäisempi kuin
asetuksen (ETY) N:o 3508/92 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti
vahvistettu määräpäivä muttei kuitenkaan myöhäisempi kuin 1
päivä heinäkuuta.
Asetuksen (ETY) N:o 3508/92 6 artiklan 2 kohdan kolmatta
alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

7 artikla
Erityiskäyttöön liittyvät ilmoitukset
1.
Asetuksen (ETY) N:o 3508/92 liitteessä luetellut pintaalojen käytöt on ilmoitettava erikseen.
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2.
Edellä 1 kohdan mukaiset viljelylohkojen lisäykset tai
muutokset on annettava kirjallisesti tiedoksi toimivaltaiselle
viranomaiselle kylvöpäivään tai asetuksen (EY) N:o 1251/1999
mukaisesti vahvistettuun määräpäivään mennessä.
Asetuksen (ETY) N:o 3508/92 6 artiklan 2 kohdan kolmatta
alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin.
3.
Jos toimivaltainen viranomainen on jo ilmoittanut viljelijälle tukihakemuksessa olevista sääntöjenvastaisuuksista tai jos
viljelijälle on ilmoitettu toimivaltaisen viranomaisen aikomuksesta tehdä tarkastus paikalla ja tässä paikalla tehtävässä tarkastuksessa havaitaan sääntöjenvastaisuuksia, niiden lohkojen
osalta, joissa on havaittu sääntöjenvastaisuuksia, ei sallita 1 ja 2
kohdan mukaisia lisäyksiä tai muutoksia.

9 artikla
Vapautukset pinta-alatukihakemuksista
Viljelijöiden ei tarvitse jättää pinta-alatukihakemusta, jos he
hakevat jotakin seuraavista eläintuista:
a) asetuksen (EY) N:o 1254/1999 5 artiklassa säädetty kausiporrastuspalkkio;
b) asetuksen (EY) N:o 1254/1999 11 artiklassa säädetty teurastuspalkkio;
c) urospuolisista nautaeläimistä myönnettävä erityispalkkio
ja/tai emolehmäpalkkio, jos viljelijä on vapautettu eläintiheyttä koskevasta vaatimuksesta asetuksen (EY) N:o 1254/
1999 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti, edellyttäen, että
viljelijä ei hae mainitun asetuksen 13 artiklassa säädettyä
laajaperäistämispalkkiota;
d) lammas- ja vuohitukijärjestelmässä säädetty tuki.

2.
Asetuksen (ETY) N:o 3508/92 1 artiklan 1 kohtaan tai
liitteeseen sisältymättömät pinta-alojen käytöt on ilmoitettava
yhden tai useamman otsikon ’muut käytöt’ alla.
3.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta,
jos toimivaltaiset viranomaiset saavat tällaiset tiedot käyttöönsä
muista sellaisista hallinto- ja valvontajärjestelmistä, jotka
asetuksen (ETY) N:o 3508/92 9 a artiklan mukaisesti takaavat
yhteensopivuuden yhdennetyn järjestelmän kanssa.

II LUKU

Eläintukihakemukset

10 artikla
Eläintukihakemuksia koskevat edellytykset

8 artikla
Pinta-alatukihakemusten muutokset
1.
Pinta-alatukihakemusten jättämiselle asetetun määräajan
päätyttyä hakemuksiin voidaan lisätä yksittäisiä viljelylohkoja,
joita ei ole vielä ilmoitettu tukihakemuksessa, ja tehdä käyttöä
tai tukijärjestelmää koskevia muutoksia edellyttäen, että asianomaista tukijärjestelmää koskevia alakohtaisia sääntöjä noudatetaan, jollei 3 kohdasta muuta johdu.
(1) EYVL L 312, 20.11.1998, s. 1.

1.
Eläintukihakemuksessa on oltava tukikelpoisuuden
varmistamista varten kaikki tarvittavat tiedot ja erityisesti:
a) viljelijän tunnistetiedot;
b) viittaus pinta-alatukitukihakemukseen, jos se on jo jätetty;
c) tukihakemuksen kohteena olevien eläinten lukumäärä ja laji
sekä nautojen osalta eläinten tunnistuskoodi;
d) viljelijän sitoumus pitää c alakohdassa tarkoitetut eläimet
tilalla pitoajan ja tiedot paikasta tai paikoista, joissa eläimet
ovat tämän ajan sekä kyseinen ajanjakso tai -jaksot;
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e) tarvittaessa kyseisiä eläimiä koskeva tuottajakohtainen enimmäismäärä;
f) tarvittaessa maidon tuottajakohtainen viitemäärä, joka on
viljelijän käytettävissä 31 päivänä maaliskuuta tai, jos
kyseinen jäsenvaltio päättää käyttää asetuksen (EY) N:o
2342/1999 44 a artiklassa säädettyä poikkeusta, asianomaisen kalenterivuoden 1 päivänä huhtikuuta; jos tämä
määrä ei ole tiedossa hakemuksen jättöpäivänä, se on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisimman pian;
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b) toimivaltaiset viranomaiset saavat kaikki tarvittavat saateasiakirjat samassa määräajassa kuin muiden kuin sähköisten
kanavien avulla;
c) muuten kuin sähköisesti ja sähköisesti hakemuksensa
toimittaneiden viljelijöiden välillä ei esiinny minkäänlaista
syrjintää.

g) viljelijän ilmoitus siitä, että tämä tuntee kyseisten tukien
myöntämisedellytykset.

2.
Ilmoitus atk-pohjaiseen tietokantaan tarkoittaa 1 kohdan
mukaista sähköistä toimittamista edellyttäen, että atk-pohjaisen
tietokannan varmuutta ja käyttöä koskevat takeet riittävät
asianomaisten tukijärjestelmien moitteettomaan hallinnointiin.

Jos eläinten pitopaikka vaihtuu pitoaikana, viljelijän on ilmoitettava siitä ennakolta kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle.

12 artikla

2.
Jäsenvaltioiden on taattava kullekin eläinten pitäjälle
oikeus saada ilman rajoitteita toimivaltaiselta viranomaiselta
kohtuullisin väliajoin ja ilman aiheetonta viivytystä atk-pohjaisessa tietokannassa olevia tätä ja tämän eläimiä koskevia tietoja.
Viljelijän on tukihakemustaan jättäessään ilmoitettava tietojen
olevan oikeita ja täydellisiä sekä oikaistava virheelliset tiedot tai
lisättävä puuttuvat tiedot.

Tukihakemusta voidaan korjata milloin tahansa sen jättämisen
jälkeen, jos toimivaltainen viranomainen havaitsee ilmeisen
virheen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6—11 artiklan soveltamista.

3.
Jäsenvaltiot voivat päättää, että 1 kohdassa tarkoitettuja
tietoja ei tarvitse ilmoittaa tukihakemuksessa, jos ne on jo
toimitettu toimivaltaiselle viranomaiselle.

13 artikla

Jäsenvaltiot voivat erityisesti ottaa käyttöön menettelyjä, joiden
avulla atk-pohjaisessa tietokannassa olevia tietoja voidaan
käyttää tuen hakemisessa edellyttäen, että atk-pohjaisen tietokannan varmuutta ja käyttöä koskevat takeet riittävät asianomaisten tukijärjestelmien moitteettomaan hallinnointiin.
4.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että osa 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista voidaan toimittaa tai on toimitettava jäsenvaltion hyväksymän yksikön tai hyväksymien yksiköiden kautta.
Viljelijä on kuitenkin vastuussa toimitetuista tiedoista.

III LUKU

Yhteiset säännökset

11 artikla
Sähköinen toimittaminen
1.
Jäsenvaltiot voivat sallia, että viljelijä toimittaa tässä
asetuksessa vaaditut tiedonannot toimivaltaisille viranomaisille
sähköisesti. Tässä tapauksessa on toteutettava asianmukaiset
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:
a) viljelijä tunnistetaan kiistatta ja hän täyttää kaikki edellytykset;

Ilmeisten virheiden korjaaminen

Hakemusten jättäminen myöhässä
1.
Jäljempänä 48 artiklassa tarkoitettuja ylivoimaista estettä
ja poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta pinta-alatukihakemuksen tai eläintukihakemuksen jättäminen asianomaisissa alakohtaisissa säännöissä vahvistettujen määräaikojen
jälkeen aiheuttaa tukien, jotka viljelijälle olisi voitu maksaa, jos
tukihakemus olisi jätetty ajoissa, määrien vähentämisen yhdellä
prosentilla työpäivää kohti.
Hakemus hylätään, jos se myöhästyy enemmän kuin 25 kalenteripäivää.
Pinta-alatukihakemuksen, joka koskee ainoastaan monivuotisia
laitumia, jättäminen myöhässä aiheuttaa määrien, jotka viljelijälle olisi asianomaisten tukijärjestelmien mukaisesti voitu
maksaa, vähentämisen puolella prosentilla työpäivää kohti.
Tällainen tukihakemus hylätään, jos se jätetään 1 päivän heinäkuuta jälkeen.
Jos jäsenvaltio käyttää 6 artiklan 3 kohdassa säädettyä mahdollisuutta, jäsenvaltion vahvistamaan määräpäivään mennessä
jätettyihin tukihakemuksiin ei sovelleta vähennyksiä. Kyseisen
määräpäivän jälkeen jätetyt tukihakemukset hylätään.
2.
Jos pinta-alatukihakemuksen mukautus jätetään 8 artiklan
2 kohdassa säädetyn viimeisen kylvöpäivän jälkeen, asianomaisten lohkojen tosiasiallisesta käytöstä johtuvista määristä
vähennetään yksi prosentti työpäivää kohti.
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Pinta-alatukihakemuksen muutokset hyväksytään ainoastaan
jätetyn pinta-alatukihakemuksen 1 kohdassa eriteltyyn viimeiseen päivään asti. Jos päivä on aikaisempi tai sama kuin 8
artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viimeinen kylvöpäivä, pintaalatukihakemuksen mukautuksia ei hyväksytä kyseisen
viimeisen kylvöpäivän jälkeen.
3.
Pinta-alatukihakemuksen jättäminen myöhässä ei aiheuta
9 artiklassa tarkoitettuja eläintukien vähennyksiä tai niiden
ulkopuolelle jättämisiä.
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vien yhteisön tukijärjestelmien mukaisesti myönnetty tuki ei
kasaudu perusteettomasti.
b) Ristiintarkastukset atk-pohjaisen tietokannan avulla tukikelpoisuuden tarkistamiseksi.
II LUKU

Paikalla tehtävät tarkastukset

4.
Jos pinta-alatukihakemus jätetään myöhässä, rehualojen
osalta määrien vähentäminen tehdään niiden vähennysten
lisäksi, joita sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1254/1999 12 ja
13 artiklassa tarkoitettua tukea koskevien tukihakemusten
myöhässä jättämiseen.

Yhteiset säännökset

14 artikla

17 artikla

Tukihakemusten peruuttaminen

Yleiset periaatteet

1.
Tukihakemus voidaan peruuttaa kokonaan tai osittain
milloin tahansa.
Jos toimivaltainen viranomainen on kuitenkin jo ilmoittanut
viljelijälle tukihakemuksessa olevista sääntöjenvastaisuuksista
tai jos toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut viljelijälle
aikomuksestaan tehdä tarkastus paikalla ja tässä paikalla tehtävässä tarkastuksessa havaitaan sääntöjenvastaisuuksia, peruutuksia ei sallita niiden tukihakemuksen osien osalta, joissa on
havaittu sääntöjenvastaisuuksia.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu peruuttaminen tarkoittaa,
että hakija on samassa tilanteessa, jossa hän oli ennen kyseisen
tukihakemuksen tai tukihakemuksen osan jättämistä.

I jakso

1.
Paikalla tehtävät tarkastukset on tehtävä ennalta ilmoittamatta. Jos valvonnan tarkoitus ei vaarannu, vain välttämättömään rajautuva ennakkoilmoitus voidaan kuitenkin antaa.
Tällaista ilmoitusta ei asianmukaisesti perusteltuja tapauksia
lukuun ottamatta saa antaa kuin enintään 48 tuntia ennen
tarkastusta.
2.
Tässä asetuksessa säädetyt paikalla tehtävät tarkastukset ja
muut yhteisön säännöissä säädetyt tarkastukset on tehtävä
samanaikaisesti, jos se on asianmukaista.
3.
Asianomainen hakemus tai asianomaiset hakemukset
hylätään, jos viljelijä tai tämän edustaja estää paikalla tehtävän
tarkastuksen suorittamisen.

III OSASTO
TARKASTUKSET

18 artikla
Tarkastusten määrä

15 artikla
Yleiset periaatteet
Hallinnolliset ja paikalla tehtävät tarkastukset on tehtävä siten,
että varmistetaan tehokkaasti tukien myöntämisedellytysten
noudattaminen.
I LUKU

Hallinnolliset tarkastukset
16 artikla
Ristiintarkastukset
Asetuksen (ETY) N:o 3508/92 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut
hallinnolliset tarkastukset käsittävät erityisesti seuraavat tarkastukset:
a) Ilmoitettujen viljelylohkojen ja eläinten ristiintarkastukset
sen varmistamiseksi, että samaa tukea ei myönnetä useampaan kertaan samana kalenterivuonna tai markkinointivuonna ja sen estämiseksi, että pinta-alailmoituksia sisältä-

1.
Paikalla tehtävien tarkastusten on koskettava vuosittain
vähintään:
a) viittä prosenttia kaikista pinta-alatukihakemuksen jättävistä
viljelijöistä;
b) viittä prosenttia kaikista nautatukijärjestelmissä eläintukihakemuksen jättävistä viljelijöistä, paitsi jos atk-pohjaisen
tietokannan varmuutta ja käyttöä koskevat takeet eivät ole
riittävät kyseisten tukijärjestelmien moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi. Tässä tapauksessa prosenttiosuus
korotetaan kymmeneen prosenttiin. Paikalla tehtävien
tarkastusten on lisäksi koskettava tukijärjestelmäkohtaisesti
vähintään viittä prosenttia kaikista eläimistä, joista tukea on
haettu;
c) kymmentä prosenttia kaikista lammas- ja vuohitukijärjestelmässä eläintukihakemuksen jättävistä viljelijöistä.
2.
Jos paikalla tehtävissä tarkastuksissa ilmenee merkittäviä
sääntöjenvastaisuuksia tietyn tukijärjestelmän osalta tai yhdellä
alueella tai alueen osalla, toimivaltaisten viranomaisten on
asianmukaisesti lisättävä tarkastusten määrää kyseisenä vuonna
ja asianmukaisesti lisättävä paikalla tarkastettavien viljelijöiden
prosenttiosuutta myös seuraavana vuonna.
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3.
Jos on säädetty, että tietyt paikalla tehtävän tarkastuksen
osa-alueet voidaan tehdä otoksen perusteella, kyseisen otoksen
on taattava valvonnan luotettava ja edustava taso. Jäsenvaltioiden on vahvistettava otannassa noudatettavat perusteet. Jos
otokseen perustuvassa tarkastuksessa ilmenee sääntöjenvastaisuuksia, otoksen laajuutta ja kohdetta on lisättävä asianmukaisesti.
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d) todettujen eläinten lukumäärä ja laji sekä tarvittaessa korvamerkkien numerot, tarkastetut rekisteriin, atk-pohjaiseen
tietokantaan ja todistusasiakirjoihin tallennetut tiedot sekä
tarkastusten tulokset ja tarvittaessa tiettyihin eläimiin ja/tai
niiden tunnistuskoodeihin liittyvät erityiset havainnot;
e) ilmoitettiinko tarkastuksesta viljelijälle ennakolta ja milloin
ilmoitus annettiin, jos näin tehtiin;
f) toteutetut lisävalvontatoimenpiteet.

19 artikla
Hakemusten valitseminen paikalla tehtävään tarkastukseen
1.
Toimivaltaisen viranomaisen on valittava viljelijät, joille
tehdään tarkastus paikalla, riskianalyysin ja jätettyjen tukihakemusten edustavuuden perusteella. Riskianalyysissä on otettava
huomioon:
a) tuen määrä;
b) viljelylohkojen määrä ja hakemuksen kohteena oleva ala tai
eläinten määrä;

2.
Viljelijälle tai hänen edustajalleen on annettava mahdollisuus allekirjoittaa kertomus ja ilmoittaa olleensa paikalla tarkastuksen aikana ja lisätä huomautuksiaan. Jos todetaan sääntöjenvastaisuuksia, viljelijälle on annettava jäljennös tarkastuskertomuksesta.
Jos paikalla tehtävä tarkastus tehdään kaukokartoituksena 23
artiklan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat olla antamatta viljelijälle
tai hänen edustajalleen mahdollisuutta allekirjoittaa tarkastuskertomus, jos kaukokartoitustarkastuksessa ei todeta sääntöjenvastaisuuksia.

c) muutokset edelliseen vuoteen verrattuna;
d) aikaisempien
havainnot;

vuosien

tarkastusten

yhteydessä

tehdyt

e) asetuksen (EY) N:o 1760/2000 noudattamatta jättäminen;
f) viljelijät, jotka ovat juuri tuen myöntämiseen liittyvien
enimmäismäärien tai rajojen ylä- tai alapuolella;

II jakso
Pinta-alahakemusten paikalla tehtävät tarkastukset

21 artikla

g) eläinten korvaamiset 37 artiklan mukaisesti;
h) muut jäsenvaltioiden määrittelemät tekijät.
Edustavuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden on valittava
satunnaisesti 20—25 prosenttia niiden viljelijöiden vähimmäislukumäärästä, joille on tehtävä tarkastus paikalla.
2.
Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä kirjaa valintaperusteista, joilla kukin viljelijä valitaan paikalla tehtävään
tarkastukseen. Tarkastuksen paikalla tekevälle tarkastajalle on
annettava vastaavat tiedot ennen tarkastusta.

Paikalla tehtävien tarkastusten osa-alueet
Paikalla tehtävien tarkastusten on katettava kaikki viljelylohkot,
joille haetaan tukea asetuksen (ETY) N:o 3508/92 1 artiklan 1
kohdassa tarkoitetuissa tukijärjestelmissä. Paikalla tehtävän
tarkastuksen osana suoritettava varsinainen peltotarkastus
voidaan kuitenkin rajoittaa otokseen, jonka suuruus on vähintään puolet viljelylohkoista, joista on jätetty hakemuksia.

22 artikla

20 artikla

Pinta-alojen määrittäminen

Tarkastuskertomus

1.
Viljelylohkot on määritettävä toimivaltaisen viranomaisen
vahvistamilla asianmukaisilla keinoilla, jotka takaavat mittaukselle vähintään vastaavan tarkkuuden kuin kansallisissa säännöissä vaaditaan virallisilta mittauksilta. Kyseisen viranomaisen
on vahvistettava myös poikkeama ottaen huomioon erityisesti
mittaukseen käytetty tekniikka, käytettävissä olevien virallisten
asiakirjojen tarkkuus, sijainti (esimerkiksi kaltevuus tai lohkojen
muoto) ja 2 kohdan säännökset.

1.
Jokaisesta paikalla tehtävästä tarkastuksesta on laadittava
tarkastuskertomus, jonka perusteella on mahdollista tutkia
tehtyihin tarkastuksiin liittyviä tietoja. Kertomuksessa on
mainittava erityisesti:
a) tarkastetut tukijärjestelmät ja -hakemukset;
b) paikalla olleet henkilöt;
c) tarkastetut ja mitatut viljelylohkot, mittaustulokset mitattua
viljelylohkoa kohden ja käytetyt mittausmenetelmät;

2.
Viljelylohkon kokonaispinta-ala voidaan ottaa huomioon,
jos sitä käytetään kokonaisuudessaan jäsenvaltion tai kyseisen
alueen tavanomaisten sääntöjen mukaisesti. Muussa tapauksessa otetaan huomioon tosiasiallisesti käytössä oleva pinta-ala.
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Alueilla, joilla tietyt piirteet kuten pensasaidat, ojat tai aidat
kuuluvat perinteisesti hyvään viljely- tai maankäyttötapaan,
jäsenvaltiot voivat katsoa niitä vastaavan alan kokonaan
käytössä olevan alan osaksi edellyttäen, että se ei ylitä jäsenvaltioiden määrittämää kokonaisleveyttä. Leveyden on vastattava
kyseisellä alueella perinteisesti käytettyä leveyttä, eikä se saa
ylittää kahta metriä.

Jäsenvaltiot voivat komissiolle ennakolta ilmoitettuaan sallia
kaksi metriä ylittävän leveyden, jos pinta-alat on otettu
huomioon vahvistettaessa asianomaisia alueellisia satoja.

3.
Viljelylohkojen tukikelpoisuus on tarkistettava kaikin
asianmukaisin keinoin. Tätä varten on tarvittaessa pyydettävä
lisätodisteita.

23 artikla
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III jakso

Eläintukihakemusten paikalla tehtävät tarkastukset

24 artikla
Paikalla tehtävien tarkastusten aikataulu
1.
Edellä 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty
vähimmäismäärä paikalla tehtäviä tarkastuksia on tehtävä
muissa kuin asetuksen (EY) N:o 1254/1999 4 artiklan 6
kohdassa ja 11 artiklassa säädetyissä tukijärjestelmissä pitoaikana vähintään yhden asianomaisen tukijärjestelmän osalta.
2.
Paikalla tehtävien tarkastusten 18 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitetusta vähimmäismäärästä vähintään 50
prosenttia on tehtävä pitoaikana. Kuitenkin koko vähimmäismäärä paikalla tehtäviä tarkastuksia on tehtävä pitoaikana
niissä jäsenvaltioissa, joissa direktiivissä 92/102/ETY lampaiden
ja vuohien kohdalla erityisesti eläinten tunnistamisen ja rekisterien asianmukaisen pidon osalta säädetty järjestelmä ei ole vielä
kokonaisuudessaan toiminnassa.

Kaukokartoitus
25 artikla
1.
Jos jäsenvaltio päättää tarkastaa kaukokartoituksella 18
artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun otoksen kokonaan
tai osittain, sovelletaan seuraavaa:
a) Kaukokartoitettavat alueet on mahdollisuuksien mukaan
valittava jäsenvaltion määrittämien asianmukaisten riskitekijöiden perusteella.
b) Asetuksen 19 artiklan säännöksiä sovelletaan ainoastaan, jos
kaikkia alueen tukihakemuksia ei tarkasteta paikalla.

2.

Jäsenvaltioiden on kaukokartoituksen osalta:

a) tehtävä kaikkien tarkastettavien viljelylohkojen osalta satelliitti- tai ilmakuvien kuvatulkinta kasvustojen tunnistamiseksi ja pinta-alan mittaamiseksi;
b) tarkastettava paikalla kaikki hakemukset, joita koskevan
ilmoituksen paikkansapitävyyttä ei voida todeta kuvatulkinnan perusteella toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä
tavalla.

3.
Jos jäsenvaltio käyttää kaukokartoitusta, 18 artiklan 2
kohdassa tarkoitetut lisätarkastukset on tehtävä perinteisinä
paikalla tehtävinä tarkastuksina, jos niitä ei voida enää saman
vuoden aikana suorittaa kaukokartoituksella.

Paikalla tehtävien tarkastusten osa-alueet
1.
Paikalla tehtävien tarkastusten on koskettava kaikkia
eläimiä, joista on tehty tukihakemus tarkastettavissa tukijärjestelmissä, ja jos kyseessä ovat nautatukijärjestelmien tarkastukset, niiden on koskettava myös nautaeläimiä, joista tukea ei
ole haettu.
2.

Paikalla tehtävässä tarkastuksessa on erityisesti:

a) tarkastettava, että tilalla olevien eläinten, joista on jätetty
tukihakemus, ja nautaeläinten, joista ei ole jätetty tukihakemusta, määrä vastaa rekisteriin vietyjen ja nautaeläinten
osalta atk-pohjaiseen tietokantaan ilmoitettujen eläinten
määrää;
b) nautatukijärjestelmien osalta tarkastettava, että
— rekisteriin ja atk-pohjaiseen tietokantaan merkityt tiedot
ovat paikkansapitäviä tekemällä otokseen perustuva
tutkimus sellaisiin eläimiin, joista on jätetty tukihakemus
paikalla tehtävää tarkastusta edeltäneiden 12 kuukauden
aikana, liittyville todistusasiakirjoille, kuten osto- ja
myyntikuiteille, teurastustodistuksille, eläinlääkärintodistuksille ja tarvittaessa eläinpasseille,
— atk-pohjaisessa tietokannassa olevat tiedot vastaavat
rekisterissä olevia tietoja tekemällä otokseen perustuva
tutkimus sellaisten eläinten kohdalla, joista on jätetty
tukihakemus paikalla tehtävää tarkastusta edeltäneiden
12 kuukauden aikana,
— kaikki tilalla olevat, yhä pitovelvoitteen alaiset eläimet
ovat tukikelpoisia haetun tuen osalta,
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— kaikilla tilalla olevilla nautaeläimillä on korvamerkki ja
tarvittaessa eläinpassi, ja että ne on merkitty rekisteriin
ja ilmoitettu asianmukaisesti atk-pohjaiseen tietokantaan. Tarkastukset on tehtävä yksittäin kaikille vielä pitovelvoitteen alaisina oleville urospuolisille naudoille,
joista on tehty naudanlihan erityispalkkiota koskeva
hakemus asetuksen (EY) N:o 1254/1999 4 artiklan 6
kohdan mukaisia hakemuksia lukuun ottamatta. Kaikissa
muissa tapauksissa eläinpasseihin ja rekistereihin
tehtyjen merkintöjen sekä tietokantaan tehtyjen ilmoitusten oikeellisuus voidaan tarkastaa otoksen perusteella;
c) lammas- ja vuohitukijärjestelmän osalta tarkastettava rekisterin perusteella, että kaikki eläimet, joista on jätetty tukihakemus paikalla tehtävää tarkastusta edeltäneiden 12
kuukauden aikana, on pidetty tilalla koko pitoajan, ja
tarkastettava rekisterimerkintöjen oikeellisuus todistusasiakirjoista, kuten osto- ja myyntikuiteista ja eläinlääkärintodistuksista, valitun otoksen perusteella.
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2.
Teurastamoissa paikalla tehtäviin tarkastuksiin on kuuluttava sinä päivänä, jona tarkastus tehdään paikalla, toteutettujen
teurastusmenettelyjen otokseen perustuva fyysinen tarkastus.
Tarvittaessa on tarkastettava, ovatko punnittaviksi esitettävät
ruhot tukikelpoisia.

27 artikla
Valvontatoimenpiteet viennin jälkeen myönnettyjen palkkioiden yhteydessä
1.
Kolmansiin maihin viedyistä nautaeläimistä asetuksen
(EY) N:o 1254/1999 11 artiklan mukaisesti myönnettävien
teurastuspalkkioiden osalta kaikki lastaustoimenpiteet on
tarkastettava paikalla seuraavasti:
a) Lastaushetkellä on varmistettava, että kaikilla nautaeläimillä
on korvamerkki. Lisäksi vähintään kymmenen prosenttia
näin varmistetuista nautaeläimistä on tarkastettava yksitellen
niiden tunnistamisen varmistamiseksi.

26 artikla

Teurastamoissa paikalla tehtäviä tarkastuksia koskevat
valvontatoimenpiteet

1.
Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 4 artiklan 6 kohdassa
säädetyn naudanlihan erityispalkkion ja 11 artiklassa säädetyn
teurastuspalkkion osalta tarkastuksia on tehtävä paikalla teurastamoissa. Tässä tapauksessa jäsenvaltion on tehtävä tarkastus
paikalla joko:
a) vähintään 30 prosentille kaikista teurastamoista, jotka valitaan riskianalyysin perusteella. Tässä tapauksessa tarkastusten on koskettava viittä prosenttia niiden nautaeläinten
lukumäärästä, jotka on teurastettu kyseisessä teurastamossa
paikalla tehtävää tarkastusta edeltäneiden 12 kuukauden
aikana, tai
b) vähintään 20 prosentille sellaisista teurastamoista, jotka on
hyväksytty ennakolta jäsenvaltioiden määrittämien erityisten
luotettavuusperusteiden mukaisesti ja jotka valitaan riskianalyysin perusteella. Tässä tapauksessa tarkastusten on koskettava kahta prosenttia niiden nautaeläinten lukumäärästä,
jotka on teurastettu kyseisessä teurastamossa paikalla
tehtävää tarkastusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Näihin paikalla tehtäviin tarkastuksiin on kuuluttava asiakirjojen jälkitarkastus, vertailu atk-pohjaisen tietokannan tietoihin
ja sellaisten teurastustodistuksiin liittyvien yhteenvetojen (tai
niitä vastaavien tietojen) tarkastus, jotka on toimitettu muille
jäsenvaltioille asetuksen (EY) N:o 2342/1999 35 artiklan 3
kohdan mukaisesti.

b) Lähtöhetkellä yhteisön alueelta:
— jos kuljetusvälineeseen on laitettu virallinen tullisinetti,
on tarkastettava, ettei sinetti ole rikkoutunut. Jos sinetti
ei ole rikkoutunut, tehdään tarkastus otoksen perusteella
vain, jos lastin sääntöjenmukaisuudesta on epäilyksiä,
— jos kuljetusvälineeseen ei ole laitettu virallista tullisinettiä
tai jos se on rikkoutunut, vähintään 50 prosenttia
lastaushetkellä yksitellen tarkastetuista nautaeläimistä on
tarkastettava uudelleen.
2.
Eläinpassit on luovutettava toimivaltaiselle viranomaiselle
asetuksen (EY) N:o 1760/2000 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti.
3.
Palkkion maksamisesta vastuussa olevan, asetuksen (EY)
N:o 1258/1999 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun maksajaviraston on tutkittava kaikki tukihakemukset maksuasiakirjojen
ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella ja kiinnitettävä erityistä huomiota vientiasiakirjoihin ja toimivaltaisten
valvontaviranomaisten merkintöihin sekä varmistettava, että
eläinpassit on luovutettu 2 kohdan mukaisesti.

28 artikla
Lisätukea koskevat erityissäännökset
Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 15 artiklassa säädettyjen lisätukien osalta jäsenvaltioiden on tarvittaessa sovellettava tämän
osaston säännöksiä. Jos kyseisten säännösten soveltaminen ei
ole tarkoituksenmukaista lisätukijärjestelmän rakenteen vuoksi,
jäsenvaltion on säädettävä tarkastuksista, joilla varmistetaan
tässä asetuksessa säädettyä valvontatasoa vastaava taso.
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29 artikla
Tarkastuskertomusta koskevat erityissäännökset
1.
Jos jäsenvaltio tekee tämän asetuksen mukaisia paikalla
tehtäviä tarkastuksia yhdessä komission asetuksen (EY) N:o
2630/97 (1) mukaisten tarkastusten kanssa, 20 artiklassa tarkoitetun tarkastuskertomuksen lisäksi on esitettävä mainitun
asetuksen 2 artiklan 5 kohdan mukaiset kertomukset.
2.
Kun kyseessä ovat 26 artiklan 1 kohdassa säädetyt teurastamoissa tehtävät tarkastukset, 20 artiklassa tarkoitettuna
tarkastuskertomuksena voi olla teurastamon kirjanpitoon
tehtävä merkintä tarkastetuista eläimistä.
Edellä 26 artiklan 2 kohdassa säädettyjen tarkastusten osalta
tarkastuskertomuksessa on esitettävä muun muassa sinä
päivänä, jona tehdään tarkastus paikalla, teurastettujen ja
tarkastettujen eläinten tunnistusnumerot, teuraspaino sekä
teurastuksen päivämäärä.
3.
Kun kyseessä ovat 27 artiklassa säädetyt tarkastukset,
joissa yksittäisiä eläimiä tunnistetaan niiden vientiä varten
tapahtuvan lastauksen tai yhteisön alueelta viennin yhteydessä,
tarkastuskertomuksessa voidaan vain ilmoittaa näin tarkastetut
eläimet.
4.
Kun tämän asetuksen mukaisesti toteutetuissa paikalla
tehtävissä tarkastuksissa paljastuu asetuksessa (EY) N:o 1760/
2000 olevan I osaston säännösten noudattamatta jättämistä, 20
artiklassa tarkoitetusta tarkastuskertomuksesta on viipymättä
lähetettävä jäljennökset viranomaisille, jotka vastaavat
asetuksen (EY) N:o 2630/97 täytäntöönpanosta.

IV OSASTO
TUEN, VÄHENNYSTEN JA POISSULKEMISTEN LASKUPERUSTEET

I LUKU

Pinta-alatukihakemuksia koskevat havainnot

30 artikla

L 327/23

a) asetuksen (EY) N:o 1254/1999 12 artiklan soveltamiseksi
ilmoitetut rehualat;
b) asetuksen (EY) N:o 1254/1999 13 artiklan soveltamiseksi
ilmoitetut muut rehualat kuin laidunmaa ja muut kuin
mainitun asetuksen 13 artiklan 3 kohdan b alakohdassa
tarkoitetut peltokasvien tuotantoon käytetyt alat;
c) asetuksen (EY) N:o 1254/1999 13 artiklan 3 kohdan c
alakohdan mukainen mainitun asetuksen 13 artiklan soveltamiseksi ilmoitettu laidunmaa;
d) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (2) 19 artiklan
soveltamiseksi ilmoitettu monivuotinen laidunmaa;
e) viljelykasvialat, joihin sovelletaan erisuuruisia tukia;
f) kesannoidut alat ja tarvittaessa kesannoidut alat, joihin
sovelletaan erisuuruisia tukia.

31 artikla

Laskuperusteet

1.
Jos todetaan, että jonkin viljelykasviryhmän määritetty
pinta-ala on suurempi kuin pinta-alatukihakemuksessa ilmoitettu pinta-ala, tuen määrän laskemisessa otetaan huomioon
ilmoitettu pinta-ala.

2.
Jos jonkin viljelykasviryhmän pinta-alailmoituksessa
ilmoitettu ala on suurempi kuin hallinnollisessa tai paikalla
tehdyssä tarkastuksessa sille määritetty pinta-ala, tuki lasketaan
kyseiselle viljelykasviryhmälle määritetyn pinta-alan perusteella,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 32—35 artiklan mukaisten
vähennysten ja poissulkemisten soveltamista.

3.
Peltokasvien tuottajille maksettavien pinta-alatukien
osalta tukikelpoinen enimmäispinta-ala on laskettava määritetyn kesannoidun alan perusteella ja eri viljelykasvien mukaisessa suhteessa. Tukia peltokasvien tuottajille, määritetyn
kesannoidun alan suhteessa, alennetaan kuitenkin ainoastaan
tasoon, joka vastaa 92 viljatonnin tuottamiseen tarvittavaa alaa
asetuksen (EY) N:o 1251/1999 6 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

Tämän luvun soveltamiseksi toisistaan erotetaan seuraavat viljelykasviryhmät:

4.
Jos tuottaja ei ole voinut noudattaa velvollisuuksiaan 48
artiklassa tarkoitettujen ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, hän säilyttää oikeutensa tukeen
ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen tapahtumishetkellä tukikelpoisen alan osalta.

(1) EYVL L 354, 30.12.1997, s. 23.

(2) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48.

Yleiset periaatteet
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32 artikla

34 artikla

Vähennykset ja poissulkemiset tapauksissa, joissa on ilmoitettu liikaa

Rehualan laskeminen asetuksen (EY) N:o 1254/1999 12
artiklassa tarkoitettuja palkkioita varten

1.
Jos jonkin viljelykasviryhmän osalta 31 artiklan 2 kohdan
mukaisesti ilmoitettu ala on suurempi kuin sille määritetty
pinta-ala, tuki on laskettava määritetyn pinta-alan perusteella
vähennettynä havaitulla erolla kaksinkertaisena, jos ero on yli
kolme prosenttia tai yli kaksi hehtaaria mutta enintään 20
prosenttia määritetystä pinta-alasta.

1.
Edellä 31 artiklaa, 32 artiklan 1 kohtaa ja 33 artiklaa
sovelletaan rehualan laskemiseen asetuksen (EY) N:o 1254/
1999 12 artiklassa tarkoitettujen tukien myöntämiseksi.

Jos ero on yli 20 prosenttia määritetystä pinta-alasta, kyseiselle
viljelykasviryhmälle ei myönnetä pinta-alaperusteista tukea.
2.
Jos asetuksen (ETY) N:o 3508/92 1 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitetussa tukijärjestelmässä jätetyn tukihakemuksen kattamassa määritetyssä kokonaisalassa havaitaan 31
artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitetun alan olevan yli 30
prosenttia suurempi kuin määritetty pinta-ala, tuki, joka viljelijälle olisi voitu maksaa 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti,
evätään kyseisenä kalenterivuonna asianomaisissa tukijärjestelmissä.

2.
Jos ilmoitetun ja määritetyn pinta-alan väliseksi eroksi
havaitaan 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti yli 50 prosenttia,
viljelijä jätetään vielä kerran tuen ulkopuolelle niiden tukihakemusten yhteydessä, jotka hän jättää sitä kalenterivuotta, jona
havainto tehdään, seuraavien kolmen vuoden aikana, sen
rehualan osalta, joka vastaa alaa, jolta 32 artiklan 1 kohdan
toisen alakohdan mukaisesti evättiin tuki.
3.
Edellä 1 ja 2 artiklan mukaisia vähennyksiä ja poissulkemisia sovelletaan ainoastaan, jos ilmoitettu pinta-ala johti tai
olisi johtanut suurempaan maksuun.

35 artikla
Jos ero on yli 50 prosenttia, viljelijä jätetään vielä kerran tuen
ulkopuolelle sitä määrää vastaavaan määrään asti, joka on
evätty ensimmäisen alakohdan mukaisesti. Kyseinen määrä
vähennetään asetuksen (ETY) N:o 3508/92 1 artiklan 1
kohdassa tarkoitetuissa tukijärjestelmissä maksettavista tuista,
jotka viljelijälle voitaisiin myöntää niiden hakemusten yhteydessä, jotka hän jättää sitä kalenterivuotta, jona havainto
tehdään, seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana.

33 artikla

Rehualan laskeminen asetuksen (EY) N:o 1254/1999 13
artiklan mukaista laajaperäistämispalkkiota varten
1.
Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 13 artiklassa säädettyä
laajaperäistämispalkkiota ei voida maksaa useammalle eläimelle
kuin mainitun asetuksen 12 artiklassa tarkoitettuja palkkioita
voidaan maksaa tämän asetuksen 34 artiklan mukaisesti.
2.
Kyseinen rehuala on määritettävä 31 artiklan säännöksiä
noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Säännösten tahallinen noudattamatta jättäminen
Jos 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti havaittu ilmoitetun ja
määritetyn pinta-alan välinen ero aiheutuu tahallisista sääntöjenvastaisuuksista, tukea, joka viljelijälle olisi voitu maksaa 31
artiklan 2 kohdan mukaisesti, ei myönnetä kyseisenä kalenterivuonna asianomaisissa tukijärjestelmissä.
Jos ero on yli 20 prosenttia määritetystä pinta-alasta, viljelijä
jätetään lisäksi vielä kerran tuen ulkopuolelle sitä määrää
vastaavaan määrään asti, joka evätään ensimmäisen alakohdan
mukaisesti. Kyseinen määrä vähennetään asetuksen (ETY) N:o
3508/92 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tukijärjestelmissä
maksettavista tuista, jotka viljelijälle voitaisiin myöntää niiden
hakemusten yhteydessä, jotka hän jättää sitä kalenterivuotta,
jona havainto tehdään, seuraavien kolmen kalenterivuoden
aikana.

Jos näin määritetyn pinta-alan osalta eläintiheyden yläraja ei
ylity, määritettyä pinta-alaa käytetään laajaperäistämispalkkion
laskuperusteena.
Jos yläraja ylittyy, niin tukien kokonaismäärää, joka voidaan
myöntää viljelijälle asetuksen (EY) N:o 1254/1999 12 artiklassa
tarkoitetuissa tukijärjestelmissä kyseisenä kalenterivuonna jätettyjen tukihakemusten osalta, vähennetään 50 prosentilla
määrästä, jonka viljelijä on tai olisi muuten saanut laajaperäistämispalkkiona.
3.
Jos ilmoitetun ja määritetyn pinta-alan välinen ero
aiheutuu tahallisista sääntöjenvastaisuuksista ja eläintiheyden
yläraja ylittyy määritetyllä pinta-alalla, 2 kohdassa tarkoitettu
tuen määrä evätään kokonaisuudessaan. Tässä tapauksessa
sovelletaan lisäksi 33 artiklan toista alakohtaa soveltuvin osin.
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kyseisissä artikloissa säädetyissä rajoissa ilman oikeuden menetystä haettuun tukeen.

Eläintukihakemuksiin liittyvät havainnot

36 artikla
Laskuperusteet
1.
Jos sovelletaan tuottajakohtaista enimmäismäärää, tukihakemuksissa ilmoitettava eläinten määrä on rajoitettava kyseiselle tuottajalle vahvistetun enimmäismäärän suuruiseksi.
2.
Tukea ei milloinkaan myönnetä hakemuksessa ilmoitettua
suuremmalle eläinmäärälle.
3.
Jos tukihakemuksessa ilmoitettu eläinten lukumäärä on
suurempi kuin hallinnollisessa tai paikalla tehtävässä tarkastuksessa määritetty lukumäärä, tuki lasketaan eläinten määritetyn
lukumäärän perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 38 ja
39 artiklan soveltamista.
Jos viljelijä ei kuitenkaan ole voinut noudattaa pitovelvoitettaan
48 artiklassa tarkoitettujen ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, hän säilyttää oikeutensa tukeen
ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen tapahtumishetkellä tukikelpoisten eläinten lukumäärän osalta.
4.
Jos havaitaan, että nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää on jätetty noudattamatta, sovelletaan seuraavaa:
a) Nautaeläintä, jonka toinen korvamerkki on hävinnyt, pidetään määritettynä, jos se tunnistetaan selkeästi ja yksilöllisesti kaikkien muiden nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän osien perusteella.
b) Jos havaitut sääntöjenvastaisuudet liittyvät virheellisiin rekisteri- tai eläinpassimerkintöihin, kyseiset eläimet katsotaan
ei-määritetyiksi ainoastaan, jos tällaisia virheitä löydetään
vähintään kahdessa tarkastuksessa 24 kuukauden aikana.
Kaikissa muissa tapauksissa kyseiset eläimet katsotaan eimääritetyiksi jo ensimmäisen havainnon jälkeen.
Edellä 12 artiklan säännöksiä sovelletaan nautaeläinten
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmään tehtäviin merkintöihin ja
ilmoituksiin.

37 artikla
Eläinten korvaamiset
1.
Tilalla olevia nautaeläimiä pidetään määritettyinä ainoastaan, jos ne on tunnistettu tukihakemuksessa. Emolehmät tai
hiehot, joista on haettu tukea asetuksen (EY) N:o 1254/1999 6
artiklan 2 kohdan tai 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja
lypsylehmät, joista on haettu tukea mainitun asetuksen 13
artiklan 4 kohdan mukaisesti, voidaan korvata pitoaikana

2.
Edellä 1 kohdan mukaisten korvaamisten on tapahduttava 20 päivän kuluessa korvaamisen aiheuttavasta tapahtumasta, ja korvaus on merkittävä rekisteriin kolmen päivän
kuluessa korvaamisesta. Toimivaltaiselle viranomaiselle, jolle
tukihakemus jätettiin, on ilmoitettava korvaamisesta
kymmenen työpäivän kuluessa.

38 artikla
Vähennykset ja poissulkemiset sellaisten nautaeläinten
osalta, joista on haettu tukea
1.
Jos nautaeläinjärjestelmien mukaisessa tukihakemuksessa
havaitaan 36 artiklan 3 kohdan mukaisesti eläinten ilmoitetun
lukumäärän ja määritetyn lukumäärän välinen ero, tuen kokonaismäärää, joka viljelijälle olisi voitu maksaa näissä järjestelmissä asianomaiselta palkkiokaudelta, vähennetään 3 kohdan
mukaisesti vahvistettavalla prosenttiosuudella, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan enintään kolmen eläimen kohdalla.
2.
Jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan useamman kuin
kolmen eläimen kohdalla, tuen kokonaismäärää, joka viljelijälle
olisi voitu maksaa näissä järjestelmissä asianomaiselta palkkiokaudelta, vähennetään:
a) 3 kohdan mukaisesti vahvistettavalla prosenttiosuudella, jos
se on enintään kymmenen prosenttia, tai
b) 3 kohdan mukaisesti vahvistettavalla prosenttiosuudella
kaksinkertaisena, jos se on yli 10 mutta enintään 20
prosenttia.
Jos 3 kohdan mukaisesti vahvistettava prosenttiosuus on yli 20
prosenttia, tuki, joka viljelijälle olisi voitu maksaa 36 artiklan 3
kohdan mukaisesti, evätään asianomaisissa järjestelmissä kyseiseltä palkkiokaudelta.
Jos 3 kohdan mukaisesti vahvistettava prosenttiosuus on yli 50
prosenttia, viljelijä jätetään vielä kerran tuen ulkopuolelle sitä
määrää vastaavaan määrään asti, joka evätään ensimmäisen
alakohdan mukaisesti. Kyseinen määrä vähennetään nautatukijärjestelmissä maksettavista tuista, jotka viljelijälle voitaisiin
myöntää niiden hakemusten yhteydessä, jotka hän jättää sitä
kalenterivuotta, jona havainto tehdään, seuraavien kolmen
kalenterivuoden aikana.
3.
Jotta 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut prosenttiosuudet voidaan
vahvistaa, asianomaisella palkkiokaudella kaikkien niiden
nautaeläinten, joista palkkioita on haettu nautaeläinten tukijärjestelmissä ja joiden osalta sääntöjenvastaisuuksia on havaittu,
kokonaismäärä jaetaan kaikkien kyseisenä palkkiokautena
määritettyjen nautaeläinten lukumäärällä.
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4.
Jos 36 artiklan 3 kohdan mukaisesti havaittu eläinten
ilmoitetun lukumäärän ja määritetyn lukumäärän välinen ero
aiheutuu tahallisista sääntöjenvastaisuuksista, tuki, joka viljelijälle olisi voitu maksaa 36 artiklan 3 kohdan mukaisesti,
evätään asianomaisissa nautatukijärjestelmissä kyseisenä palkkiokautena.
Jos ero on yli 20 prosenttia 3 kohdan mukaisesti vahvistettavasta prosenttiosuudesta, viljelijä jätetään vielä kerran tuen
ulkopuolelle sitä määrää vastaavaan määrään asti, joka evätään
ensimmäisen alakohdan mukaisesti. Kyseinen määrä vähennetään nautatukijärjestelmissä maksettavista tuista, jotka viljelijälle
voitaisiin myöntää niiden hakemusten yhteydessä, jotka hän
jättää sitä kalenterivuotta, jona havainto tehdään, seuraavien
kolmen kalenterivuoden aikana.
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omaisena palkkiokautena ja johon on tarvittaessa sovellettu 38 artiklan mukaisia vähennyksiä.
3.
Jos samalle viljelijälle tehdään useita paikalla tehtäviä
tarkastuksia samana vuonna, kaikki 1 kohdan mukaisesti sovellettavat vähennykset lasketaan kunkin paikalla tehtävän tarkastuksen tulosten aritmeettisen keskiarvon perusteella.
4.
Jos 1 kohdassa tarkoitettu säännösten noudattamatta
jättäminen on tahallista, tukea ei myönnetä lainkaan asianomaisissa tukijärjestelmissä kyseisenä palkkiokautena.

40 artikla
Vähennykset ja poissulkemiset sellaisten lampaiden ja
vuohien osalta, joista on haettu tukea

39 artikla
Nautaeläinten, joista tukea ei ole haettu, tunnistamista ja
rekisteröintiä koskevien säännösten noudattamatta jättäminen
1.
Jos nautaeläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmän
säännösten noudattamatta jättäminen havaitaan nautaeläinten,
joista tukea ei ole haettu, paikalla tehtävässä tarkastuksessa, sen
tuen kokonaismäärästä, johon viljelijällä on oikeus 36 artiklan
3 kohdan mukaisesti nautatukijärjestelmissä asianomaisena
palkkiokautena tarvittaessa 38 artiklan mukaisesti vähennettynä, vähennetään 48 artiklassa tarkoitettua ylivoimaista estettä
tai poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta 2 kohdassa
esitetyn kaavan mukaan laskettava määrä.
Edellä esitettyä sovelletaan myös, jos nautaeläinten tunnistamisja rekisteröintijärjestelmän osiin on ilmoitettu tai merkitty
enemmän nautaeläimiä kuin niitä on tilalla.
Edellä 36 artiklan 4 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu laskutoimitus tehdään
seuraavan kaavan mukaan:

Jos lammas- ja vuohitukijärjestelmässä tehdyissä tukihakemuksissa havaitaan 36 artiklan 3 kohdan mukaisesti eläinten ilmoitetun lukumäärän ja määritetyn lukumäärän välinen ero, 38
artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin ensimmäisestä eläimestä, jonka osalta sääntöjenvastaisuuksia havaitaan,
alkaen.

41 artikla
Luonnonolosuhteet
Edellä 38 ja 40 artiklassa säädettyjä vähennyksiä ja poissulkemisia ei sovelleta, jos viljelijä ei voi karjaan vaikuttavien luonnonolosuhteiden vuoksi noudattaa sitoumustaan pitää palkkiota varten ilmoitettuja eläimiä hallussaan pitoaikaa, edellyttäen että viljelijä ilmoittaa siitä kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle 10 työpäivän kuluessa siitä, kun eläinten lukumäärän
väheneminen on todettu.
Ottaen huomioon yksittäistapauksia koskevat tosiasialliset
olosuhteet toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä erityisesti seuraavat luonnonolosuhteista johtuvat karjaa koskevat
tapaukset:
a) eläimen kuolema taudin vuoksi;
b) eläimen kuolema onnettomuudessa, josta tuottajaa ei voida
pitää vastuullisena.

Kaavassa:
a = niiden tapausten lukumäärä, joissa nautaeläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmää on jätetty noudattamatta;
b = paikalla tehtävän tarkastuksen aikana tilalla olevien nautaeläinten lukumäärä;
c = sinä vuonna, jona paikalla tehtävä tarkastus tehdään
asetuksen (EY) N:o 2342/1999 32 artiklan tarkoituksiin
käytettyjä menetelmiä soveltuvin osin soveltaen, tilalla
olevien nautaeläinten keskimääräinen lukumäärä;
d = sen tuen kokonaismäärä, johon viljelijällä on oikeus 36
artiklan 3 kohdan mukaisesti nautatukijärjestelmissä asian-

42 artikla
Teurastamojen antamat virheelliset todistukset ja ilmoitukset
Kun kyseessä ovat teurastamojen asetuksen (EY) N:o 2342/
1999 35 artiklan mukaisesti teurastuspalkkion yhteydessä
tekemät ilmoitukset tai antamat todistukset ja todetaan, että
teurastamon antama virheellinen todistus tai sen tekemä virheellinen ilmoitus johtuu vakavasta laiminlyönnistä tai on
tahallinen, kyseisen jäsenvaltion on sovellettava asianmukaisia
kansallisia seuraamuksia. Jos tällaisia sääntöjenvastaisuuksia
havaitaan toistamiseen, asianomaisen teurastamon oikeus tehdä
palkkioita koskevia ilmoituksia tai antaa niitä koskevia todistuksia on peruttava vähintään yhden vuoden ajaksi.
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43 artikla

47 artikla

Lisätukia koskevat havainnot

Seuraamusten kertyminen

Kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 1254/1999 14 artiklassa
säädetyt lisätuet, jäsenvaltioiden on säädettävä vähennyksistä ja
poissulkemisista, joiden on asiallisesti vastattava tämän osaston
säännöksiä.

1.
Tässä asetuksessa säädettyjä vähennyksiä ja poissulkemisia sovelletaan toisistaan riippumatta ja erikseen.

III LUKU

Yhteiset säännökset

2.
Jollei neuvoston asetuksen (EY) N:o 2988/95 (1) 6 artiklasta muuta johdu, tämän asetuksen mukaiset vähennykset ja
poissulkemiset eivät rajoita muista yhteisön säännöksistä tai
kansallisesta lainsäädännöstä johtuvien lisäseuraamuksien
soveltamista.

44 artikla
Vähennysten ja poissulkemisten soveltamista koskevat
poikkeukset
1.
Tässä osastossa säädettyjä vähennyksiä ja poissulkemisia
ei sovelleta, jos viljelijä on esittänyt asiasisällöllisesti oikeaa
tietoa tai jos hän voi muuten osoittaa, että virhe ei ole hänen
tekemänsä.
2.
Tässä osastossa säädettyjä vähennyksiä ja poissulkemisia
ei sovelleta niihin tukihakemuksen osiin, joiden osalta viljelijä
ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisesti tukihakemuksen olevan virheellinen tai muuttuneen virheelliseksi sen
jättämisen jälkeen edellyttäen, että viljelijälle ei ole annettu
tietoa toimivaltaisen viranomaisen aikomuksesta tehdä
tarkastus paikalla tai että viranomainen ei ole jo ilmoittanut
viljelijälle hakemuksessa olevista sääntöjenvastaisuuksista.
Tukihakemusta mukautetaan vastaamaan todellista tilannetta
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen viljelijän toimittamien
tietojen perusteella.
45 artikla

48 artikla
Ylivoimainen este ja poikkeukselliset olosuhteet
1.
Tiedot toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla
ilmoitetuista ylivoimaisista esteistä ja poikkeuksellisista olosuhteista sekä niihin liittyvistä todisteista on ilmoitettava kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle 10 työpäivän kuluessa siitä,
kun viljelijä voi ne ilmoittaa.
2.
Toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä poikkeuksellisiksi olosuhteiksi muun muassa seuraavat:
a) viljelijän kuolema;
b) viljelijän pitkäaikainen työkyvyttömyys;
c) vakava luonnononnettomuus, joka koskee merkittävää osaa
tilan maatalousmaasta;
d) karjankasvatukseen tarkoitettujen tilan rakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa;
e) eläinkulkutauti, joka koskee viljelijän koko karjaa tai osaa
siitä.

Atk-pohjaiseen tietokantaan vietyjen tietojen muuttaminen ja korjaaminen
1.
Asetuksen 44 artiklaa sovelletaan tukihakemuksen jättöhetkestä atk-pohjaiseen tietokantaan viedyissä tiedoissa oleviin
virheisiin ja poisjättöihin nautaeläinten, joista tukea on haettu,
osalta.
2.
Nautaeläinten, joista tukea ei ole haettu, osalta 39 artiklassa säädettyjä vähennyksiä ja poissulkemisia ei sovelleta, jos
tuottaja ilmoittaa atk-pohjaiseen tietokantaan vietyjen tietojen
muutoksista ja korjauksista toimivaltaiselle viranomaiselle edellyttäen, että viljelijä ei ole saanut tietoa toimivaltaisen viranomaisen aikomuksesta tehdä tarkastus paikalla.
V OSASTO
YLEISET SÄÄNNÖKSET

46 artikla
Vähimmäismäärät
Jäsenvaltiot voivat päättää olla myöntämättä tukea, jos sen
määrä tukihakemusta kohden on enintään 50 euroa.

49 artikla
Aiheettomien maksujen takaisinperintä
1.
Viljelijän on palautettava aiheettomasti maksetut määrät,
joihin lisätään 3 kohdan mukaisesti lasketut korot.
2.
Jäsenvaltiot voivat päättää, että aiheeton maksu peritään
vähentämällä kyseinen määrä asetuksen (ETY) N:o 3508/92 1
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tukijärjestelmien mukaisesti
takaisinperintäpäätöksen jälkeen tuottajalle suoritettavista
ennakkomaksuista tai maksuista. Viljelijä voi kuitenkin
palauttaa maksun odottamatta vähennystä.
3.
Korko lasketaan sen ajan perusteella, joka kuluu viljelijälle
palautusvelvollisuudesta osoitetun tiedonannon ja joko palautuksen tai vähennyksen välillä.
Sovellettava korkotaso on laskettava kansallisten säännösten
mukaisesti, ja se ei saa olla alempi kuin kansallisten säännösten
mukaisesti maksujen takaisinperinnässä sovellettava korkotaso.
(1) EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.
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4.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua palautusvelvollisuutta ei
sovelleta, jos maksu on suoritettu toimivaltaisen viranomaisen
itsensä tai muun viranomaisen tekemän virheen johdosta eikä
viljelijä ole voinut kohtuudella havaita virhettä.
Jos virhe kuitenkin liittyy kyseisen maksun laskemiseen liittyviin asiatietoihin, ensimmäistä alakohtaa sovelletaan ainoastaan, jos takaisinperintää koskevaa päätöstä ei ollut ilmoitettu
12 kuukauden kuluessa maksusta.
5.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua palautusvelvollisuutta ei
sovelleta, jos tuen maksupäivän ja toimivaltaisen viranomaisen
tuensaajalle osoittaman, maksun aiheetonta luonnetta koskevan
ensimmäisen ilmoituksen välinen aika on yli kymmenen
vuotta.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu ajanjakso on kuitenkin
neljä vuotta, jos tuensaaja on toiminut vilpittömässä mielessä.
6.
Asetuksen 13 artiklan ja IV osaston mukaisesti tehtyjen
vähennysten ja poissulkemisten seurauksena takaisin perittäviin
määriin sovelletaan neljän vuoden vanhentumisaikaa.
7.

Edellä 4 ja 5 kohtaa ei sovelleta ennakoihin.

8.
Jäsenvaltiot voivat olla perimättä takaisin sellaisia määriä,
jotka ovat ilman korkoja enintään 100 euroa viljelijää ja palkkiokautta kohti, jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään
samanlaisissa tapauksissa vastaavista perimättä jättämistä
koskevista säännöistä.

12.12.2001

4.
Kun tilan jatkaja ilmoittaa tilan siirrosta toimivaltaiselle
viranomaiselle ja hakee tuen maksamista 3 kohdan a alakohdan
mukaisesti:
a) luopujan ja toimivaltaisen viranomaisen oikeudellisesta
suhteesta johtuvat luopujan kaikki oikeudet ja velvoitteet,
jotka syntyvät tukihakemuksen perusteella, kuuluvat tilan
jatkajalle;
b) tuen myöntämiseksi tarvittavat kaikki toimet ja luopujan
ennen tilan siirtoa tekemät kaikki ilmoitukset luetaan tilan
jatkajan ansioksi asianmukaisia yhteisön sääntöjä sovellettaessa;
c) siirrettyä tilaa pidetään tarvittaessa erillisenä tilana kyseisen
markkinointivuoden taikka kyseisen tuki- tai palkkiokauden
osalta.
5.
Jos tukihakemus jätetään sen jälkeen, kun tuen myöntämiseksi tarvittavat toimet on saatu päätökseen ja tila on siirretty kokonaisuudessaan yhdeltä viljelijältä toiselle kyseisten
toimien käynnistämisen jälkeen mutta ennen kuin tuen kaikki
myöntämisedellytykset täyttyvät, tukea voidaan myöntää tilan
jatkajalle sillä edellytyksellä, että 3 kohdan a ja b alakohdassa
säädetyt edellytykset täyttyvät. Tässä tapauksessa sovelletaan 4
kohdan b alakohdan säännöksiä.
6.
Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa päättää myöntää tuen
luopujalle. Tässä tapauksessa:
a) tilan jatkajalle ei myönnetä tukea; ja

50 artikla
Tilan siirto
1.

b) jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2—5 kohdassa säädettyjä edellytyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

Tässä artiklassa tarkoitetaan:

a) ’tilan siirrolla’ kyseisten tuotantoyksiköiden myyntiä, vuokrausta tai muulla samankaltaisella liiketoimella tapahtuvaa
siirtoa;

51 artikla
Lisätoimenpiteet ja jäsenvaltioiden keskinäinen avunanto

b) ’luopujalla’ viljelijää, jonka tila siirretään toiselle viljelijälle;
c) ’tilan jatkajalla’ viljelijää, jolle tila siirretään.
2.
Jos tila siirretään kokonaisuudessaan yhdeltä viljelijältä
toiselle tukihakemuksen jättämisen jälkeen ja ennen kuin tuen
kaikkien myöntämisedellytysten todetaan täyttyneen, siirretystä
tilasta ei myönnetä tukea luopujalle.
3.

Luopujan hakema tuki myönnetään tilan jatkajalle, jos:

a) tilan jatkaja ilmoittaa siirrosta toimivaltaiselle viranomaiselle
jäsenvaltion asettaman määräajan kuluessa ja hakee tuen
maksamista;
b) tilan jatkaja esittää kaikki toimivaltaisen viranomaisen
vaatimat todisteet;
c) tuen kaikki myöntämisedellytykset täyttyvät siirretyn tilan
osalta.

1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän asetuksen moitteettomaksi soveltamiseksi tarvittavat lisätoimenpiteet. Niiden on
autettava toisiaan tarvittaessa tässä asetuksessa säädettyjen
tarkastusten toteuttamiseksi. Jos tässä asetuksessa ei säädetä
tarkoituksenmukaisista vähennyksistä ja poissulkemisista, jäsenvaltiot voivat tässä yhteydessä ottaa myös käyttöön aiheellisia
kansallisia seuraamuksia, joita sovelletaan tuottajiin ja muihin
markkinoiden toimijoihin, kuten teurastamoihin tai järjestöihin,
jotka ovat osallisina tuen myöntämismenettelyssä, sen varmistamiseksi, että valvontaedellytykset, kuten asianmukaista tilan
karjarekisteriä tai ilmoitusvelvollisuutta koskevat edellytykset,
täyttyvät.
2.
Jäsenvaltioiden on tarpeen mukaan tai siinä määrin kuin
lainsäädännössä edellytetään avustettava toisiaan tehokkaiden
tarkastusten varmistamiseksi ja toimitettujen asiakirjojen
oikeellisuuden ja/tai vaihdettujen tietojen paikkansapitävyyden
varmistamiseksi.
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52 artikla
Tiedonannot
1.
Jos jäsenvaltiot muuttavat yhdennetyn järjestelmän
täytäntöönpanoa, niiden on ilmoitettava tästä komissiolle.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta peltokasveja koskeva
kertomus ja vuosittain viimeistään 31 päivänä elokuuta eläinpalkkioita koskeva kertomus, jotka kattavat edellisen kalenterivuoden ja joissa mainitaan erityisesti seuraavat seikat:
a) yhdennetyn järjestelmän täytäntöönpano;
b) hakemusten määrä sekä kokonaispinta-ala ja eläinten kokonaismäärä tukijärjestelmäkohtaisesti asetuksen (ETY) N:o
3508/92 1 artiklan mukaisesti;
c) hakemusten määrä sekä tarkastettu kokonaispinta-ala ja
tarkastetut eläinten kokonaismäärät;
d) tehtyjen tarkastusten tulos sekä IV osaston mukaisesti sovelletut vähennykset ja poissulkemiset.
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4.
Yhdennetyn järjestelmän yhteydessä perustettua atkpohjaista tietokantaa käytetään avuksi toimitettaessa niitä
alakohtaisissa asetuksissa täsmennettyjä tietoja, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle.
VI OSASTO
SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

53 artikla
Kumoaminen
1.
Kumotaan asetus (ETY) N:o 3887/92. Sitä sovelletaan
kuitenkin edelleen tukihakemuksiin, jotka liittyvät ennen 1
päivää tammikuuta 2002 päättyviin markkinointivuosiin tai
palkkiokausiin.
2.
Viittauksia asetukseen (ETY) N:o 3887/92 pidetään viittauksina tähän asetukseen, ja niitä on luettava liitteenä olevan
vastaavuustaulukon mukaisesti.
54 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava samanaikaisesti ensimmäisessä
alakohdassa tarkoitettujen eläinpalkkioita koskevien komissiolle
lähetettävien tiedonantojen kanssa niiden tuensaajien kokonaismäärä, jotka ovat saaneet tukea yhdennetyn järjestelmän
soveltamisalaan kuuluvissa tukijärjestelmissä.

1.
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.

Jäsenvaltiot voivat yhteisymmärryksessä komission kanssa
poiketa ensimmäisessä alakohdassa mainituista määräpäivistä
poikkeuksellisissa tilanteissa.

2.
Sitä sovelletaan tukihakemuksiin, jotka liittyvät 1 päivästä
tammikuuta 2002 alkaviin markkinointivuosiin tai palkkiokausiin.

3.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän
asetuksen soveltamiseksi toteutetut kansalliset toimenpiteet.

Edellä 3 artiklaa ja 52 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003.

Voimaantulo

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE
VASTAAVUUSTAULUKKO
Asetus (ETY) N:o 3887/92

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

—

2 artiklan 3 kohta

5 artiklan 2 kohta

2 artiklan 4 kohta

46 artikla

3 artikla

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

6 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

2 artiklan k alakohta

4 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

7 artikla

4 artiklan 2 kohdan a alakohta

8 artikla

4 artiklan 2 kohdan b alakohta

—

4 artiklan 3 kohta

6 artiklan 3 kohta

4 artiklan 4 kohta

—

4 artiklan 5 kohta

9 artikla

4 artiklan 6 kohta

6 artiklan 2 kohta

4 artiklan 7 kohta

4 artiklan 2 kohta

5 artikla

10 artikla

5 a artikla

11 artikla

5 b artikla

12 artikla

6 artiklan 1 kohta

15 artikla

6 artiklan 2 kohta

16 artikla

6 artiklan 3 kohta

18 artiklan 1 ja 2 kohta

6 artiklan 3 a kohta

—

6 artiklan 4 kohta

19 artikla

6 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta

17 artiklan 1 kohta

6 artiklan 5 kohdan toinen alakohta

21 artikla

6 artiklan 5 kohdan kolmas alakohta

25 artiklan 1 kohta

6 artiklan 5 kohdan neljäs alakohta

17 artiklan 2 kohta
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Asetus (ETY) N:o 3887/92

L 327/31
Tämä asetus

6 artiklan 6 kohta

25 artiklan 2 kohta

6 artiklan 6 a kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta

26 artikla

6 artiklan 6 a kohdan neljäs alakohta

27 artikla

6 artiklan 6 a kohdan viides alakohta

—

6 artiklan 6 b kohta

—

6 artiklan 6 c kohta

18 artiklan 3 kohta

6 artiklan 7 ja 8 kohta

22 artikla

6 artiklan 9 kohta

28 artikla

7 artiklan 1 kohta

23 artikla

7 artiklan 2 kohta

—

7 a artiklan 1 kohta ja 2 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

20 artikla

7 a artiklan 2 kohdan kolmas alakohta sekä 3 ja 4 kohta

29 artikla

7 b artikla

17 artiklan 3 kohta

8 artikla

13 artikla

9 artiklan 1 kohta

31 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen virke

31 artiklan 2 kohta

9 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen virke ja toinen alakohta

31 artiklan 4 kohta ja 32 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

—

9 artiklan 2 kohdan neljäs alakohta

30 artikla

9 artiklan 2 kohdan viides alakohta

—

9 artiklan 2 kohdan kuudes alakohta

2 artiklan r alakohta

9 artiklan 2 kohdan seitsemäs alakohta

—

9 artiklan 3 kohta

33 artikla

9 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

34 artikla

9 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

31 artiklan 3 kohta

10 artiklan 1—4 kohta

36 artikla

10 artiklan 5 kohta

41 artikla

10 a artikla

37 artikla

10 b artikla

38 ja 40 artikla

10 c artikla

39 artikla
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Tämä asetus

10 d artikla

36 artiklan 4 kohta

10 e artiklan 1 kohta

38 artiklan 4 kohta ja 40 artikla

10 e artiklan 2 kohta

42 artikla

10 f artikla

—

10 g artikla

43 artikla

11 artiklan 1 kohta

47 artiklan 2 kohta

11 artiklan 1 a kohta

44 artiklan 2 kohta

11 artiklan 2 ja 3 kohta

48 artikla

12 artikla

—

13 artikla

—

14 artikla

49 artikla

14 a artikla

50 artikla

15 artikla

51 artikla

16 artikla

—

17 artiklan 1 ja 2 kohta

—

17 artiklan 3 kohta

52 artiklan 2 kohta

18 artikla

52 artiklan 3 ja 4 kohta

19 artikla

54 artikla
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2420/2001,
annettu 11 päivänä joulukuuta 2001,
edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen
(EY) N:o 1484/95 muuttamisesta
siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sovellettavat edustavat hinnat.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29
päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2771/75 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 1516/96 (2), ja erityisesti sen 5
artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2777/75 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2916/95 (4), ja erityisesti
sen 5 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2783/75 (5), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2916/95, ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (6), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2203/2001 (7), vahvistetaan lisätullien järjestelmän
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä

(2)

Siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialan tuotteiden
tuontihintojen tarkistaminen perustuu tietojen säännölliselle tarkastamiselle, jonka vuoksi on välttämätöntä
muuttaa tiettyjen tuotteiden edustavia hintoja ottaen
huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan. Tämän
vuoksi olisi julkaistava vastaavat edustavat hinnat.

(3)

Markkinoiden tilanteen huomioon ottaen tätä muutosta
on tarpeen soveltaa mahdollisimman nopeasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen
liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L

282,
189,
282,
305,
282,
145,
296,

1.11.1975, s. 49.
30.7.1996, s. 99.
1.11.1975, s. 77.
19.12.1995, s. 49.
1.11.1975, s. 104.
29.6.1995, s. 47.
14.11.2001, s. 5.
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LIITE
komission asetukseen, annettu 11 päivänä joulukuuta 2001, edustavien hintojen vahvistamisesta
siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta
”LIITE I

Edustava
hinta
(EUR/100 kg)

3 artiklan
3 kohdassa
tarkoitettu
vakuus
(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

0207 12 90

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa
muodossa, jäädytetty

112,8

2

01

0207 14 10

Luuttomat palat, kukkoa tai kanaa, jäädytetyt

211,6
211,6
192,6
258,7
292,5

27
27
34
12
2

01
02
03
04
05

0207 14 60

Koipi-reisipalat, kanaa, jäädytetyt

109,0

10

01

0207 14 70

Muut kanan osat, jäädytetyt

210,0

22

01

0207 27 10

Luuttomat palat kalkkunaa, jäädytetyt

283,7

4

01

0207 36 15

Luuttomat palat, ankkaa tai helmikanaa, jäädytetyt

309,8

3

03

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, kukkoa tai kanaa

220,6
213,6

20
22

01
02

(1) Tuonnin alkuperä:
01 Brasilia
02 Thaimaa
03 Kiina
04 Argentiina
05 Chile.”

Alkuperä (1)
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2421/2001,
annettu 11 päivänä joulukuuta 2001,
siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta
yhteisön osallistumisen kansainväliseen kauppaan ja
jonka osalta on otettu huomioon näiden tuotteiden
viennin luonne sekä tämänhetkinen merkitys.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2777/75 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2916/95 (2), ja erityisesti
sen 8 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2777/75 8 artiklan mukaan
mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen
tuotteiden maailmanmarkkinoiden ja yhteisön hintojen
välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Näiden sääntöjen ja perusteiden soveltamisesta siipikarjanliha-alan markkinoiden nykyiseen tilanteeseen seuraa,
että tueksi olisi vahvistettava määrä, joka mahdollistaa

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Niiden tuotteiden koodiluettelo, joiden vientiin myönnetään
asetuksen (ETY) N:o 2777/75 8 artiklassa tarkoitettu tuki, sekä
kyseisen tuen määrät vahvistetaan liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77.
(2) EYVL L 305, 19.12.1995, s. 49.
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LIITE
siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta 11 päivänä joulukuuta 2001 annettuun komission asetukseen
Tuotekoodi

Määräpaikka

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000
0207 12 10 9900
0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990
0207 12 90 9990
0207 14 20 9900
0207 14 60 9900
0207 14 70 9190
0207 14 70 9290

A02
A02
A02
A02
A02
A02
V01
A24
V01
A24
V01
A24
V03
V03
V03
V03

Mittayksikkö

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Tuen
määrä

1,00
1,00
1,00
1,00
2,15
2,15
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L
366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.
Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2032/2000 (EYVL L 243, 28.9.2000,
s. 14).
Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:
V01 Angola, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat, Jordania, Jemen, Libanon, Irak, Iran.
V03 Kaikki määräpaikat lukuunottamatta Amerikan yhdysvaltoja ja alueita A24 ja A26.

12.12.2001
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO
KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 25 päivänä heinäkuuta 2001,
Ranskan kehitystukena myöntämästä valtiontuesta Saint-Pierren ja Miquelonin saarilla liikennöivälle Alstom Leroux Naval -telakalla rakennetulle Le Levant -matkustaja-alukselle
(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 2435)
(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/882/EY)
des Îles du Levant -yhtiön (jäljempänä ’CIL’) asianajajien
menettelyn
yhteydessä
esittämät
huomautukset.
Komissio pyysi jälleen lisätietoja 26 päivänä helmikuuta
2001 päivätyllä kirjeellä, johon Ranska vastasi 30
päivänä huhtikuuta ja 11 päivänä kesäkuuta 2001 päivätyillä kirjeillä.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,
ottaa huomioon sopimuksen Euroopan talousalueesta ja erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

(2)

Komissio ilmoitti Ranskan viranomaisille 2 päivänä
joulukuuta 1999 päivätyllä kirjeellä SG (99) D/9733
päätöksestään aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88
artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely.

(3)

Komission päätös menettelyn aloittamisesta on julkaistu
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (3). Komissio on
pyytänyt asianomaisia esittämään huomautuksensa tästä
tuesta.

(4)

Komissio on toimittanut saamansa huomautukset Ranskalle.

ottaa huomioon laivanrakennusteollisuudelle myönnettävästä
tuesta 21 päivänä joulukuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/684/ETY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 7 kohdan,
on mainittujen artiklojen mukaisesti kehottanut asianomaisia
esittämään huomautuksensa (2),
sekä katsoo seuraavaa:

I MENETTELY
(1)

Komissio sai vuoden 1998 lopulla Lloyds List -julkaisussa ilmestyneestä lehtiartikkelista tietoonsa, että ranskalaisen Alstom Leroux Naval -yrityksen 228,55
miljoonan Ranskan frangin sopimushintaan rakentama
matkustaja-alus Le Levant oli rahoitettu aluksen rahoittaneille sijoittajille myönnetyin verohelpotuksin. Myönnetyistä tuista ei ole ilmoitettu komissiolle. Komission
pyynnöstä Ranska toimitti hanketta koskevat tiedot 12
päivänä toukokuuta 1999 päivätyllä kirjeellä. Komissio
pyysi lisätietoja 4 päivänä kesäkuuta 1999 päivätyllä
kirjeellä, johon Ranska vastasi 19 päivänä elokuuta
1999 päivätyllä kirjeellä. Ranska esitti huomautuksensa
12 päivänä tammikuuta ja 14 päivänä kesäkuuta päivätyillä kirjeillä. Viimeksi mainittu kirje sisälsi Compagnie

(1) EYVL L 380, 31.12.1990, s. 13.
(2) EYVL C 33, 5.2.2000, s. 6.

II YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS TUESTA
(5)

Tuki myönnettiin vuonna 1996 Le Levant -matkustajaaluksen hankintaan yksityisille sijoittajille, jotka olivat
[…] (*) -yhtiön aloitteesta perustaneet merenkulkualan
yhteisyrityksen. Tämän jälkeen alus vuokrattiin CIL:lle.
CIL on ranskalaisen Îles du Ponant -yrityksen tytäryhtiö
ja se on rekisteröity Wallis- ja Futunasaarille. Sijoittajille
annettiin oikeus vähentää sijoitusosuutensa verotettavasta tulostaan. Näiden verohelpotusten ansiosta CIL voi
liikennöidä aluksella edullisin ehdoin. Sijoittajilla on
oikeus ja velvollisuus myydä osuutensa […] viiden

(3) Ks. alaviite 2.
(*) Liikesalaisuus.

L 327/38

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

nahintaan edellyttäen, että tietyt taloudelliset, oikeudelliset ja rahoitukseen liittyvät ehdot täyttyvät. Asianajajat
painottivat, että koska oikeusperustana on laivanrakennusteollisuudelle myönnettävästä tuesta annettu direktiivi, tukea olisi pidettävä laivan rakentamiseen myönnettynä tukena. Asianajajat mainitsivat myös, että aiemmissa vastaavissa tapauksissa (erityisesti asiassa Renaissance Financial (5) tehdyssä päätöksessä) komissio oli
katsonut tuensaajaksi telakan.

vuoden kuluttua eli vuoden 2004 alussa. Myös CIL:llä
on oikeus ja velvollisuus ostaa osuutensa […] hintaan,
jossa voidaan ottaa huomion tuen määrä. Tuen myöntämisen ehtona oli, että CIL harjoittaa aluksella pääasiassa
Saint-Pierreen ja Miqueloniin sekä niiltä pois suuntautuvaa liikennettä vähintään viiden vuoden ajan 160
päivänä vuodessa.

(6)

Tuki myönnettiin osana verotusjärjestelmää (Ponsin
laki), joka mahdollistaa verohelpotusten myöntämisen
Ranskan merentakaisissa departementeissa ja merentakaisilla alueilla toteutettaville investoinneille. Komissio
hyväksyi järjestelmän vuonna 1992.

(7)

Ranska ilmoitti komissiolle, että kyseinen tuki oli täsmälleen samanlaista kuin Tahiti Nui (Paul Gauguin) -alukselle myönnetty tuki. Komissio arvioi kyseiselle alukselle
myönnettyjen verohelpotusten vastanneen 34 prosentin
nettoavustusekvivalenttia (4). Verohelpotusten muodossa
saatu tuki oli 78 miljoonaa Ranskan frangia (11,9
miljoonaa euroa).

(8)

(9)

IV RANSKAN HUOMAUTUKSET

(12)

Ranska toimitti huomautuksensa 12 päivänä tammikuuta 2000, 14 päivänä kesäkuuta 2000, 30 päivänä
huhtikuuta 2001 ja 11 päivänä kesäkuuta 2001 päivätyillä kirjeillä. Ranskan 14 päivänä kesäkuuta 2000
päivätyssä kirjeessä kommentoitiin asianomaisten
huomautuksia ja annettiin lisätietoja. Huhtikuun 30
päivänä 2001 päivätyssä kirjeessä selvennettiin aluksen
liikennöintiä ja esitettiin uusi arvio saarialueen saamasta
taloudellisesta hyödystä ja 11 päivänä kesäkuuta päivätyssä kirjeessä kerrottiin tarkempia tietoja sijoittajien,
CIL:n ja hanketta koskevan aloitteen tehneen rahoituslaitoksen, […], välisistä sopimuksista.

(13)

Ranskan viranomaisten ensimmäisissä huomautuksissa
oli painotettu, että aluksen oli ilmasto-oloihin liittyvistä
syistä ehdottomasti liikennöitävä talvisin muualla kuin
Saint-Pierren ja Miquelonin aluevesillä. Miehistön jäseniä
palvelukseen otettaessa etusijalle asetettiin Saint-Pierren
ja Miquelonin asukkaat, mutta heidän palkkaamisestaan
ei kuitenkaan voitu antaa takeita. Saarille aiheutuisi joka
tapauksessa välillisiä työllistäviä vaikutuksia, koska alus
poikkeaisi saarten satamissa. Satamissa poikkeamisia
olisi vuosittain 50 (matkustajien vastaanotto, laivaan
nousu, maihin nousu, aluksen varastojen täydentäminen
jne.), mikä työllistäisi 11—12 työntekijää. Lisää työpaikkoja saattaisi syntyä myös infrastruktuurihankkeiden
yhteydessä ja koska muut risteilyliikenteenharjoittajat
näyttivät kiinnostuneen saarilla poikkeamisesta. Arvioitaessa tuen oikeasuhtaisuutta Ranskan viranomaisten
mielestä olisikin otettava huomioon, että vaikka CIL:llä
oli velvollisuus liikennöidä alusta saarten alueella ainoastaan viiden vuoden ajan, liikennöintiaikaa voitaisiin
mahdollisesti jatkaa, koska arktiset risteilyt olivat herättäneet kiinnostusta. Arviointijakson pituus pitäisi näin
ollen olla vähintään 10 vuotta. Lisäksi viranomaiset
mainitsivat, että hanke oli tärkeä saarten korkean työttömyystason kannalta ja että alue tarvitsi kalastuksen
lisäksi muutakin taloudellista toimintaa.

Komissiolla oli epäilyksiä Saint-Pierren ja Miquelonin
saarten saamasta taloudellisesta hyödystä. Hankkeella
piti luoda alukselle 55 työpaikkaa, mutta siitä ei ollut
takeita, että miehistön jäseniksi palkattaisiin saarten
asukkaita. Lisäksi hankkeen taloudelliset vaikutukset
(jotka Ranska oli alunperin arvioinut 12 miljoonaksi
frangiksi vuodessa niinä viitenä vuotena, joina CIL:llä oli
velvollisuus harjoittaa pääasiassa Saint-Pierreen ja Miqueloniin sekä niiltä pois suuntautuvaa liikennettä) olivat
tuen kokonaismäärää vähäisemmät, mikä herätti
epäilyksiä tuen suhteettomuudesta. Komissio epäili myös
sitä, oliko tuki todellisuudessa kehitystukea, koska alus
näytti käyneen Saint-Pierren ja Miquelonin saarilla
huomattavasti suunniteltua harvemmin.
Komissio epäili, ettei direktiivin 90/684/EY 4 artiklan 7
kohdassa esitettyjä ehtoja ollut noudatettu, ja päätti
aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2
kohdassa tarkoitetun menettelyn.

III ASIANOMAISTEN HUOMAUTUKSET

(10)

Komissio on saanut
huomautukset.

CIL:n

asianajajien

(11)

CIL:n asianajajat tähdensivät, ettei yhtiötä pitäisi katsoa
tuensaajaksi, koska se vastaa tällä hetkellä ainoastaan
aluksen liikennöinnistä omalla riskillään muiden osakkaiden lukuun (nämä ovat yksityisiä sijoittajia, jotka
omistavat 99,73 prosenttia osakkeista; loput osakkeista
omistaa CIL). Yhtiö ostaa aluksen myöhemmin markki-

(4) Valtiontuki C-8/95, EYVL C 279, 25.10.1995, s. 3.

esittämät

12.12.2001

(5) Asia C-37/98, EYVL L 292, 13.11.1999, s. 23.

12.12.2001
(14)

(15)
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Muissa CIL:n asianajajien huomautuksia koskevissa
kommenteissaan Ranskan viranomaiset tarkensivat, että
alkuperäinen arvio työpaikkojen määrästä (55) koski
aluksen välittömästi työllistämien henkilöiden lukumäärää, mutta tämän lisäksi vuonna 1999 työllistettiin
osa-aikaisesti 11—12 henkilöä, jotka 55 välittömästi
työllistetyn henkilön tavoin työskentelivät laivan lähtöön
ja saapumiseen liittyvissä tehtävissä 160 päivänä
vuodessa. Viimeisessä kirjeessään Ranskan viranomaiset
totesivat, että alus oli poikennut saarilla suunniteltua
harvemmin ja taloudellinen hyöty oli näin ollen ollut
odotettua vähäisempää. Hankkeella oli siitä huolimatta
ollut myönteisiä vaikutuksia saarten talouteen.

Tuensaajaa koskevasta kysymyksestä Ranskan viranomaiset eivät olleet samaa mieltä CIL:n asianajajien
kanssa. Viranomaiset korostivat, että Ponsin lain tarkoituksena on tukea toiminnanharjoittajia merentakaisten
alueiden toiminnan kehittämisessä myöntämällä niille
korvaus erityisvaikeuksista, joita toiminnan harjoittamiseen alueella liittyy. Tämän matkustaja-aluksen tapauksessa liikennöitsijä voi ostaa aluksen edullisin ehdoin
(aluksesta maksettavaan hintaan vaikuttaa CIL:lle myönnettävän tuen määrä). Ranskan viranomaiset muistuttivat
myös, ettei komissio ollut aiemmin kyseenalaistanut
merentakaisilla alueilla toteutettuja vastaavia hankkeita.
Vuonna 1995 aloitetussa vastaavassa menettelyssä
komissio oli ilmoittanut 23 päivänä tammikuuta 1997
päivätyssä kirjeessään SG (97) D/500, että lakia voitiin
soveltaa ainoastaan merentakaisissa departementeissa
käytettäviksi tarkoitettujen alusten kohdalla. Näin ollen
alukset, kuten Club Med II tai sitä uudempi Paul
Gauguin, voisivat edelleenkin hyötyä laivanrakennusdirektiivin 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitetusta järjestelmästä, sillä kyseiset alukset on tarkoitettu liikennöimään
pääasiassa merentakaisilla alueilla. Ranskan viranomaiset
muistuttivat myös, että komissio oli noudattanut samaa
lähestymistapaa asiassa Renaissance Financial (C-37/
98) (6).
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(17)

Laivanrakennusteollisuudelle myönnettävästä tuesta
annetun direktiivin 4 artiklan 7 kohdassa säädetään, että
kehitysapuna kehitysmaalle myönnettyjä tukia voidaan
pitää yhteismarkkinoille soveltuvina, jos ne ovat OECD:n
työryhmän nro 6 laivavientiluottoja koskevan järjestelyn
6, 7 ja 8 artiklan tulkintaa koskevan sopimuksen
määräysten mukaisia tai mainitun sopimuksen myöhempien muutosten mukaisia (jäljempänä ’OECD:n säännöt’).
Komissio tarkistaa aiotun tuen kehitysosuuden ja
varmistaa, että tuki kuuluu edellä mainitun sopimuksen
soveltamisalaan.

(18)

Kuten komissio on ilmoittanut jäsenvaltioille 3 päivänä
tammikuuta 1989 päivätyllä kirjeellä SG (89) D/311,
kehitystukihankkeissa on noudatettava seuraavia
OECD:n sääntöjä:
— alukset eivät saa liikennöidä mukavuuslipun alla,
— siinä tapauksessa, että tukea ei voida luokitella
OECD:n tarkoittamaksi julkiseksi kehitystueksi, tuen
myöntäjän on vahvistettava, että tuki on osa hallitusten välistä sopimusta,
— tuen myöntäjän on annettava riittävät vakuudet siitä,
että todellisen omistajan vakinainen kotipaikka on
tuensaajavaltiossa ja että tuensaajayritys ei ole ulkomaisen yhtiön ei-toimiva tytäryhtiö. (Direktiivin
mukaan tuensaajamaita voivat olla OECD:n kehitysmaiksi luokittelemien maiden lisäksi kaikki Euroopan
unionin merentakaiset alueet ja maat. Näihin
kuuluvat myös Ranskan merentakaiset alueet),
— tuensaajan on sitouduttava olemaan myymättä laivaa
ilman viranomaisten hyväksyntää.

(19)

Lisäksi myönnettyyn tukeen on sisällyttävä vähintään 25
prosentin avustusosa.

(20)

Kuten edellä mainittiin, komissio tarkistaa, että hankkeeseen todella sisältyy kehitysosuus. Asiassa C-400/92,
joka koski Saksan kiinalaiselle Cosco-yhtiölle myöntämää kehitystukea, yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että
komission on erikseen tarkistettava tuen kehitysosuus ja
OECD:n sääntöjen noudattaminen. Komissio siis
tarkistaa, että hankkeilla on todellinen kehitystavoite ja
että niitä ei voitaisi toteuttaa ilman tukea (tuen on siis
oltava välttämätöntä).

V TUEN ARVIOINTI

Sääntöjen soveltaminen tässä tapauksessa
(16)

Alukselle myönnettyä tukea on tarkasteltava laivanrakennusteollisuudelle myönnettävästä tuesta 21 päivänä
joulukuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 4
artiklan 7 kohdan nojalla, koska aluksen rakentamiseen
vuonna 1996 myönnetyn tuen väitetään olevan kehitystukea vuonna 1992 hyväksytystä tukijärjestelmästä
(Ponsin laki).

(6) Ks. alaviite 5.

(21)

Kuten komissio on ilmoittanut aloittaessaan 88 artiklan
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn, hanke on OECD:n
sääntöjen mukainen seuraavista syistä:
— Le Levant liikennöi Ranskan lipun alla, joten se
täyttää ehdon, jonka mukaan alus ei saa liikennöidä
mukavuuslipun alla,
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— Saint-Pierre ja Miquelon kuuluu maihin, jotka on
lueteltu komission jäsenvaltioille osoittaman kirjeen
SG (89) D/311 liitteenä olevassa luettelossa,
— liikennöitsijän (lopullisen omistajan) kotipaikka on
Wallis- ja Futunasaarilla. Saaret eivät kuitenkaan ole
tuensaajina (vaan Saint-Pierre ja Miquelon). Koska
molemmat saarialueet on mainittu komission laatimassa kehitystukikelpoisten maiden luettelossa,
komissio ei esitä tätä asiaa koskevia vastalauseita. CIL
ei myöskään näytä olevan ulkomaisen yhtiön eitoimiva tytäryhtiö,
— alusta ei voida myydä ilman Ranskan viranomaisten
hyväksyntää, koska tuen myöntämisen ehtona oli,
että CIL todella harjoittaa aluksella pääasiassa SaintPierreen ja Miqueloniin sekä niiltä pois suuntautuvaa
liikennettä vähintään viiden vuoden ajan sekä sen
jälkeen ostaa aluksen sijoittajilta ja jatkaa aluksella
liikennöintiä,

on kuitenkin ottanut huomion pienemmät poikkeamisluvut.

(26)

Välittömistä taloudellisista vaikutuksista voidaan todeta,
että Ranskan viranomaisten arvioiden mukaan aluksen
liikennöintikustannukset ovat 10,8 miljoonaa frangia
vuodessa. Matkustajien kulutus on arvioitu 1,2 miljoonaksi frangiksi vuodessa. Tältä osin luvut perustuvat 50
poikkeamiseen vuodessa. Kuten edellä todettiin, vuosina
1999 ja 2000 alus poikkesi satamassa 5,5 kertaa
vuodessa, ja tälle vuodelle poikkeamisten määräksi on
arvioitu 12.

(27)

Kun otetaan huomioon laskelmissa esitettyjen taloudellisten vaikutusten luonne (elintarvikkeet, muut tarvikkeet, satamaoikeudet jne.), vaikutusten voidaan olettaa
olevan suhteessa poikkeamisten määrään. Laskelmissa
vaikutukset on arvioitu 50 poikkeamisen perusteella 12
miljoonaksi frangiksi vuodessa. Jos oletetaan, että
Ranskan laatimat taloudelliset laskelmat ovat oikein
aluksen poikkeamisen vaikutusten osalta ja otetaan
huomioon poikkeamisten määrä vuosina 1999 ja 2000,
saarille aiheutuvat vaikutukset ovat 5,5/50 eli 11
prosenttia alkuperäisistä arvioista. Vuonna 2001 vaikutukset olisivat 12/50 eli 24 prosenttia alkuperäisistä arvioista.

(28)

Kahtena viime vuotena todelliset vaikutukset ovat siis
olleet 11 prosenttia 12 miljoonasta frangista eli 1,32
miljoonaa frangia. Ranskan viranomaisten mukaan
Saint-Pierrestä lähti tai sinne saapui kumpanakin vuonna
760 matkustajaa. Jos taloudellisten vaikutusten oletetaan
olleen 1,32 miljoonaa frangia, kulutus henkilöä kohden
olisi ollut 1 700 frangia. Luku on kohtuullinen, kun
otetaan huomioon, että matkustajat viettävät saarilla
todennäköisesti ainoastaan yhden yön ennen risteilyä tai
sen jälkeen.

(29)

Vuodelle 2001 vaikutuksiksi voidaan arvioida 24
prosenttia 12 miljoonasta frangista eli 2,88 miljoonaa
frangia. Sitä seuraavien kahden vuoden risteilyohjelmat
eivät ole vielä tiedossa. Kun käytetään perustana vuoden
2001 oletettuja lukuja, taloudelliset kokonaisvaikutukset
Saint-Pierrelle ja Miquelonille viiden vuoden ajanjaksolla
1999—2003
ovat
1,32 + 1,32 + 3*(2,88) = 11,28
miljoonaa frangia. Tuen kokonaisarvo on 78 miljoonaa
frangia, mikä on seitsemän kertaa enemmän kuin taloudellisten vaikutusten arvo saarille.

(30)

Välittömästi luoduista työpaikoista Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että aluksen 55 työpaikkaan
palkataan ensisijaisesti Saint-Pierren ja Miquelonin asukkaita. Ainoa varma tieto on kuitenkin, että neljä entistä
saarilla asuvaa kalastajaa on saanut koulutusta aluksella
työskentelyä varten. Voidaan siis olettaa, että miehistön
jäsenistä kovinkaan moni ei ole saarten asukas.

— tuki-intensiteetti on yli 25 prosenttia.

(22)

(23)

Kehitysosuutta koskeva sääntö ei kuitenkaan täyty tässä
tapauksessa. Tärkein tekijä on se, että Ranskan arviot
taloudellisista vaikutuksista perustuivat olettamukseen,
että alus poikkeaa Saint-Pierren ja Miquelonin saarilla 50
kertaa vuodessa (160 päivänä toukokuun lopun ja lokakuun alun välisenä aikana, jolloin alueen ilmasto-olot
ovat risteilyille suotuisat). Luku 50 on nimenomaisesti
mainittu saarialueelle aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia
koskevassa arviointitaulukossa.

Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Ranskan viranomaisten 30 päivänä huhtikuuta 2001 päivätyllä
kirjeellä toimittamien tietojen mukaan Saint-Pierre ja
Miquelon kuuluivat yhdeksään risteilyohjelmaan (lähtötai määräsatamana) vuonna 1999 ja 11 ohjelmaan
vuonna 2000. Vaikka Saint-Pierre oli risteilyjen lähtö- tai
määräsatamana, Saint-Pierren satamassa poikettiin
vuosina 1999 ja 2000 ainoastaan 11 kertaa. Ranskan
viranomaisten alkuperäisten arvioiden mukaan poikkeamisia olisi kyseisinä vuosina pitänyt olla 100.

(24)

Edellä mainitun 30 päivänä huhtikuuta 2001 päivätyn
kirjeen mukaan Saint-Pierre on vuonna 2001 lähtö- tai
määräsatamana 18 risteilylle. Risteilyistä viisi on uudentyyppisiä miniristeilyjä, jotka alkavat Saint-Pierrestä ja
päättyvät sinne. Poikkeamisia Saint-Pierren satamaan
tehdään siis yhteensä 12, vaikka alkuperäisissä laskelmissa niiden määräksi oli arvioitu 50.

(25)

Vuosia 1999 ja 2000 koskevien lukujen perusteella
komissio on tehnyt sen päätelmän, että Saint-Pierrelle ja
Miquelonille aiheutuvien taloudellisten vaikutusten arvioinnin perusteena käytetyt olettamukset ovat olleet
vääriä. Komissio on tehnyt Ranskan esittämien lukujen
avulla taloudellisista vaikutuksista uuden arvion, jossa se

12.12.2001
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(31)
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Väitteitä siitä, että infrastruktuurien kehittämisestä ja
muiden risteilynjärjestäjien mahdollisesta saarten
markkinoille tulemisesta saattaisi aiheutua muita välillisiä vaikutuksia, ei ole osoitettu eikä luultavasti edes
voitaisi osoittaa toteen. Kyseiset väitteet eivät myöskään
liity suoranaisesti hankkeen kehitysosuuteen eivätkä
myöskään maksetun tuen oikeasuhtaisuuden ongelmaan.
Niitä ei siten tarvitse ottaa huomioon tässä arvioinnissa.

(32)

Koska CIL:llä ei ole mitään velvoitetta jatkaa aluksella
Saint-Pierreen ja Miqueloniin sekä niiltä pois suuntautuvaa liikennöintiä viiden vuoden jälkeen, komissio ei
voi hyväksyä Ranskan viranomaisten näkemystä siitä,
että huomioon otettavan ajanjakson olisi oltava yli viisi
vuotta.

(33)

Edellä esitettyjen tekijöiden perusteella komissio toteaa,
ettei hanketta voida katsoa pelkäksi kehityshankkeeksi.
Oletettuja välittömiä työllistämisvaikutuksia ei ole voitu
osoittaa toteen eivätkä olettamukset ole olleet realistisia.
Lisäksi oletetut taloudelliset vaikutukset ovat olleet
huomattavasti vähäisemmät kuin myönnetty tuki, mikä
osoittaa, että tuen ja taloudellisten vaikutusten välillä on
selkeä epäsuhta.

(34)

Komissio toteaa, että Ranska on myöntänyt kyseessä
olevat tuet sääntöjenvastaisesti rikkoen perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohtaa. Tuki ei ole laivanrakennusteollisuudelle myönnettävästä tuesta annetun direktiivin mukaista eikä se näin ollen sovellu yhteismarkkinoille. Tuki on perittävä takaisin korkoineen.

Tuensaaja

(35)

Epäselvää on edelleen, kuka on pääasiallinen tuensaaja.
Tämä näkökohta tuotiin esiin menettelyä aloitettaessa,
jolloin komissio pani merkille, että mitattavissa olevasta
tuesta ovat suoraan hyötyneet sijoittajat, joille verohelpotukset on myönnetty. Asian voidaan edelleen todeta
olevan näin.

(36)

Ranskan viranomaisten mukaan sijoittajat ovat saaneet
etua verohelpotusten muodossa, ja yhteisyrityksen osakkaina sijoittajat ovat edelleenkin aluksen omistajia. Sijoittajat saavat kyseistä etua aluksen toimittamisesta laskettuna noin viiden vuoden ajan (eli vuoden 2004 alkuun
asti). Sen jälkeen alus myydään hintaan, johon saatavilla
olevien tietojen mukaan vaikuttaa alusta liikennöivälle
CIL:lle myönnetty tuki. On siis selvää, että CIL:stä tulee
pääasiallinen lopullinen tuensaaja sen jälkeen, kun alus
on myyty sille edulliseen hintaan.

L 327/41

Tuen takaisinperiminen
(38)

Koska sääntöjenvastainen ja yhteismarkkinoille soveltumaton tuki on jo myönnetty, se on perittävä takaisin,
jotta todellinen kilpailutilanne voidaan palauttaa. Takaisinperittävään tukeen sisällytetään korko alkaen siitä,
kun tuki asetettiin tuensaajien käyttöön, tuen todelliseen
takaisinperintään asti.

(39)

Edellä esitettyjen näkökohtien perusteella tuki on perittävä takaisin nimenomaan sijoittajilta, jotka ovat välittömiä tuensaajia ja aluksen tämänhetkisiä omistajia.
Tuskin kenenkään yhtiön 738 osaketta omistavasta yksityisestä sijoittajasta voidaan katsoa syyllistyneen tuen
väärinkäyttöön, mutta juuri kyseiset sijoittajat ovat
kuitenkin saaneet verohelpotuksia ja saavat niitä edelleenkin edullisin ehdoin ostetun aluksen omistajina.

(40)

Jos alus olisi myyty CIL:lle markkinahintaa alhaisempaan
hintaan ja tuki olisi näin siirtynyt sille, tuki olisi perittävä
takaisin CIL:ltä. Ottaen huomioon, että omistusoikeuden
siirto tapahtuu vasta vuoden 2003 puolivälissä, CIL:n
liikennöitsijänä ei tässä vaiheessa voida katsoa olevan
vastuussa tuen takaisinmaksamisesta.

(41)

Tukea ei tässä tilanteessa peritä takaisin telakalta. Tässä
yhteydessä on syytä tarkentaa, miksi seitsemänteen
laivanrakennusdirektiiviin sisältyy kehitystukea koskeva
säännös. Syynä on se, että kyseisen säännöksen nojalla
voidaan myöntää enemmän tukea kuin muita laivanrakennussopimuksia koskevien säännösten nojalla.
Korkeampi tukimäärä voidaan katsoa yhteismarkkinoille
soveltuvaksi, jos OECD:n sääntöjä noudatetaan. Säännöissä sanotaan selkeästi, että ne on osoitettu tuen
myöntäjille, aluksen omistajille ja kehitysmaille, mutta ei
telakalle. Jos OECD:n perussääntöjä tai niihin sisältyviä
kehitysosuutta koskevia säännöksiä rikotaan, olisi
kohtuutonta syyttää rikkomisesta telakkaa, koska
telakkaa ei voida pitää vastuussa aluksen käytöstä sen
jälkeen, kun se on toimitettu ostajalle,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

(37)

Telakan voidaan katsoa saaneen välillistä etua, koska
telakka sai tilauksen, jota se muutoin ei olisi saanut.

1 artikla
Ranskan kehitystukena ja verohelpotuksina myöntämää
valtiontukea Saint-Pierren ja Miquelonin saarilla liikennöivälle
Alstom Leroux Naval -telakalla rakennetulle Le Levant -matkustaja-alukselle ei voida katsoa laivanrakennusteollisuudelle
myönnettävästä tuesta annetun direktiivin 90/684/ETY 4
artiklan 7 kohdan mukaiseksi varsinaiseksi kehitystueksi, eikä
se siten sovellu yhteismarkkinoille.
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2 artikla
1.
Ranskan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 1
artiklassa tarkoitetun ja tuensaajille sääntöjenvastaisesti
maksetun tuen keskeyttämiseksi ja perimiseksi takaisin sijoittajilta, jotka ovat välittömiä tuensaajia ja matkustaja-aluksen
tämänhetkisiä omistajia.
2.
Tuki on maksettava takaisin viipymättä kansallisen
oikeuden menettelyjen mukaisesti, jos niissä mahdollistetaan
päätöksen välitön ja tehokas täytäntöönpano. Takaisinperittävään tukeen sisällytetään korko alkaen siitä, kun tuki asetettiin
tuensaajien käyttöön, tuen todelliseen takaisinperintään asti.
Korko perustuu aluetukien avustusekvivalenttien laskennassa
käytettyyn viitekorkoon.

12.12.2001
3 artikla

Ranskan on ilmoitettava komissiolle kahden kuukauden
kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamisesta sen noudattamiseksi toteuttamansa toimenpiteet.
4 artikla
Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.
Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
Mario MONTI

Komission jäsen

12.12.2001
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L 327/43

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 6 päivänä joulukuuta 2001,
syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannolle Espanjassa myönnettävästä tuesta tehdyn päätöksen
2001/650/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3918)
(Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2001/883/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä syyskuuta 1966 annetun neuvoston asetuksen N:o
136/66/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1513/2001 (2), ja erityisesti sen 5 artiklan
4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannolle Espanjassa
myönnettävästä tuesta 9 päivänä elokuuta 2001 tehdyn
komission päätöksen 2001/650/EY (3) 5 artiklassa säädetään viljelyilmoitusta täydentävän ilmoituksen tai tarvittaessa uuden ilmoituksen jättämisestä. Jotta oliiviöljyn ja
syötäväksi tarkoitettujen oliivien osalta ei käytettäisi
erilaisia todistuksia, menettelyjen yhdenmukaistamiseksi
on syytä käyttää samaa viljelyilmoitusta.
Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat rasvan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

(1) EYVL 172, 30.9.1966, s. 3025/66.
(2) EYVL L 201, 26.7.2001, s. 4.
(3) EYVL L 229, 25.8.2001, s. 20.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätös 2001/650/EY seuraavasti:
Korvataan 5 artiklan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:
”Syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan tuotantotuen
myöntämistä varten tuottajan on jätettävä viljelyilmoitus
oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuosiksi 1998/
1999—2000/2001 annetun asetuksen (EY) N:o 2366/98 1,
2 ja 3 artiklan säännösten mukaisesti.”
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle.
Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 6 päivänä joulukuuta 2001,
syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannolle Italiassa myönnettävästä tuesta tehdyn päätöksen
2001/658/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3927)
(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2001/884/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä syyskuuta 1966 annetun neuvoston asetuksen N:o
136/66/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1513/2001 (2), ja erityisesti sen 5 artiklan
4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannolle Italiassa
myönnettävästä tuesta 10 päivänä elokuuta 2001 tehdyn
komission päätöksen 2001/658/EY (3) 5 artiklassa säädetään viljelyilmoitusta täydentävän ilmoituksen tai tarvittaessa uuden ilmoituksen jättämisestä. Jotta oliiviöljyn ja
syötäväksi tarkoitettujen oliivien osalta ei käytettäisi
erilaisia todistuksia, menettelyjen yhdenmukaistamiseksi
on syytä käyttää samaa viljelyilmoitusta.
Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat rasvan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

(1) EYVL 172, 30.9.1966, s. 3025/66.
(2) EYVL L 201, 26.7.2001, s. 4.
(3) EYVL L 231, 29.8.2001, s. 16.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätös 2001/658/EY seuraavasti:
Korvataan 5 artiklan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:
”Syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan tuotantotuen
myöntämistä varten tuottajan on jätettävä viljelyilmoitus
oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuosiksi 1998/
1999—2000/2001 annetun asetuksen (EY) N:o 2366/98 1,
2 ja 3 artiklan säännösten mukaisesti.”
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.
Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

12.12.2001
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 6 päivänä joulukuuta 2001,
Latvian tasavallassa toteutettavien maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevien liittymistä
edeltävien toimenpiteiden tuen hallinnoinnin siirtämisestä liittymistä edeltävänä aikana
(2001/885/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Latvian tasavallan toimivaltainen viranomainen on
nimennyt toimenpiteiden ’Maatalouslaitteiden ja -välineiden nykyaikaistaminen ja rakennusten rakentaminen’,
’Maatalousmaan metsitys’, ’Maatalous- ja kalastustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen parantaminen’,
’Vaihtoehtoisia tulonlähteitä tarjoavien elinkeinotoimintojen kehittäminen ja monipuolistaminen’, ’Maaseudun
infrastruktuurin parantaminen yleisesti’ ja ’Koulutus’,
sellaisina kuin ne on määritelty Latvian tasavallan osalta
25 päivänä lokakuuta 2000 tehdyllä komission päätöksellä K(2000) 3097 lopullinen hyväksytyssä maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmassa, täytäntöönpanijaksi maaseudun tukipalvelun ja Sapard-ohjelman
täytäntöönpanoon liittyvien rahoitustoimintojen hoitajaksi valtiovarainministeriön kansallisesta rahastosta
vastaavan osaston.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1266/1999 ja asetuksen (EY) N:o
2222/2000 mukaisesti komissio totesi ohjelmien/hankkeiden kansallisen ja alakohtaisen hallinnointikyvyn,
varainhoidon valvontamenettelyjen ja julkistalouden
rakenteiden analyysin perusteella, että Latvian tasavalta
täyttää mainittujen toimenpiteiden täytäntöönpanon
osalta 7 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 2222/2000 4, 5 ja 6 artiklassa sekä
sen liitteessä säädetyt säännökset ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1266/1999 liitteessä säädetyt vähimmäisvaatimukset.

(6)

Maaseudun tukipalvelu täyttää tyydyttävästi erityisesti
seuraavat keskeiset hyväksyntäperusteet: kirjalliset
menettelyt, tehtävien jako, ennen hankkeiden valintaa ja
ennen maksujen suorittamista tehtävät tarkastukset,
maksumenettelyt, kirjanpitomenettelyt, tietojärjestelmien
turvallisuus, sisäinen tarkastus ja tarvittaessa julkisia
hankintoja koskevat säännöt.

(7)

Latvian viranomaiset toimittivat 16 päivänä marraskuuta
2001 luettelon tukikelpoisista menoista monivuotisen
rahoitussopimuksen B jakson 4 artiklan 1 kohdan
mukaisesti, eikä komissio esittänyt vastalauseita tästä
luettelosta.

(8)

Valtiovarainministeriön kansallisesta rahastosta vastaava
osasto täyttää tyydyttävästi seuraavat perusteet Sapardohjelman täytäntöönpanoon Latvian tasavallassa liittyvien rahoitustoimintojen hoidon osalta: kirjausketju,
varainhoito, varojen vastaanotto, varainsiirto edunsaajille, tietojärjestelmien turvallisuus ja sisäinen tarkastus.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille
valtioille osana liittymistä edeltävää strategiaa annettavan tuen
yhteensovittamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3906/1989 muuttamisesta 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1266/1999 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 2
kohdan,
ottaa huomioon yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun
kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille
jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä
edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/
1999 (2) soveltamista koskevista rahoitussäännöistä 7 päivänä
kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2222/
2000 (3) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Latvian tasavallan maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeva ohjelma hyväksyttiin 25 päivänä lokakuuta 2000 tehdyllä komission päätöksellä K(2000)
3097 lopullinen yhteisön tuesta maataloutta ja
maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja ItäEuroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana 21
päivänä kesäkuuta 1999 annetun asetuksen (EY) N:o
1268/1999 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti.
Latvian tasavallan hallitus ja komissio, Euroopan
yhteisön puolesta, allekirjoittivat 25 päivänä tammikuuta
2001 monivuotisen rahoitussopimuksen Sapardohjelman toteutuksen teknisestä, oikeudellisesta ja
hallinnollisesta kehyksestä.
Asetuksessa (EY) N:o 1266/1999 säädetään, että saman
asetuksen 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ennakkohyväksynnän vaatimuksesta voidaan luopua ohjelmien/
hankkeiden kansallisen ja alakohtaisen hallinnointikyvyn, varainhoidon valvontamenettelyjen ja julkistalouden rakenteiden tapauskohtaisen analyysin perusteella. Asetuksessa (EY) N:o 2222/2000 säädetään
tällaisen analyysien tekemisen yksityiskohtaisista säännöistä.

(1) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 68.
(2) EYVL L 253, 7.10.2000, s. 5.
(3) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87.
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Tästä syystä on aiheellista luopua neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1266/1999 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ennakkohyväksyntää koskevasta vaatimuksesta ja
siirtää tuen hallinnointi hajautetulta pohjalta Latvian
tasavallassa toimivalle maaseudun tukipalvelulle ja
valtiovarainministeriön kansallisesta rahastosta vastaavalle osastolle.

(10)

Koska komission tarkastukset koskevat kuitenkin
toimintavalmista muttei toiminnassa olevaa järjestelmää,
Sapard-ohjelman hallinnointi on tässä vaiheessa aiheellista siirtää maaseudun tukipalvelulle ja valtiovarainministeriön kansallisesta rahastosta vastaavalle osastolle
väliaikaisesti.

(11)

Sapard-ohjelman hallinnoinnin täydellinen siirto
tapahtuu vasta järjestelmän moitteetonta toimivuutta
koskevien lisätarkastusten ja tuen hallinnoinnin siirtämisestä maaseudun tukipalvelulle ja valtiovarainministeriön
kansallisesta rahastosta vastaavalle osastolle mahdollisesti annettavien komission suositusten täytäntöönpanon jälkeen,

ON TEHNYT SEURAAVAN PÄÄTÖKSEN:

12.12.2001
2 artikla

Sapard-ohjelman hallinnointi siirretään väliaikaisesti
1) Latvian tasavallan maaseudun tukipalvelulle, Republikas
laukums 2, Riga LV 1981, toimenpiteiden ’Maatalouslaitteiden ja -välineiden nykyaikaistaminen ja rakennusten
rakentaminen’, ’Maatalousmaan metsitys’, ’Maatalous- ja
kalastustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen
parantaminen’, ’Vaihtoehtoisia tulonlähteitä tarjoavien elinkeinotoimintojen kehittäminen ja monipuolistaminen’,
’Maaseudun infrastruktuurin parantaminen yleisesti’ ja
’Koulutus’ täytäntöönpanon osalta, sellaisina kuin ne on
määritelty 25 päivänä lokakuuta 2000 tehdyllä komission
päätöksellä K(2000) 3097 lopullinen hyväksytyssä maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmassa;
2) valtiovarainministeriön kansallisesta rahastosta vastaavalle
osastolle, Smilšu iela 1, Riga LV1919, Latvia, Sapardohjelman täytäntöönpanoon Latvian tasavallassa liittyvien
rahoitustoimien hoitamisen osalta.
Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2001.

1 artikla

Komission puolesta

Luovutaan hankkeiden valintaa ja sopimuksia koskevasta
komission ennakkohyväksynnästä Latvian tasavallassa.

Komission jäsen

Franz FISCHLER

