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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET
Ilmoitus Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa
koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian
tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan
Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen voimaantulosta
Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen
(GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluetteloissa olevien
myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehty sopimus (1),
joka allekirjoitettiin Brysselissä 25. marraskuuta 2016, tulee voimaan 30. kesäkuuta 2017.
(1) EUVL L 108, 26.4.2017, s. 3.

Ilmoitus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä
kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen
muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen
huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen,
koskevan pöytäkirjan voimaantulosta
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan
kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi
kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen
voimassaolon päättyminen, koskeva pöytäkirja (1) tulee voimaan 1. heinäkuuta 2017.
(1) EUVL L 81, 28.3.2017, s. 3.
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ASETUKSET
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1141,
annettu 27 päivänä kesäkuuta 2017,
lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomien
terästankojen tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 18 artiklan
mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä
kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja
erityisesti sen 18 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
1. MENETTELY
1.1 Voimassa olevat toimenpiteet
(1)

Neuvosto otti huhtikuussa 2011 tukien vastaisen tutkimuksen, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimus’, jälkeen
käyttöön täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 405/2011 (2), jäljempänä ’lopullista tullia koskeva asetus’, lopullisen
tasoitustullin Intiasta peräisin olevien ja tällä hetkellä CN-koodeihin 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31,
7222 20 39, 7222 20 81 ja 7222 20 89 luokiteltujen tiettyjen ruostumattomien terästankojen tuonnissa.

(2)

Lopullista tullia koskevalla asetuksella otettiin käyttöön tasoitustulli, joka oli 3,3–4,3 prosenttia otokseen
valittujen vientiä harjoittavien tuottajien osalta, 4,0 prosenttia otoksen ulkopuolisten yhteistyössä toimineiden
yritysten osalta ja 4,3 prosenttia kaikkien muiden intialaisten yritysten osalta.

(3)

Heinäkuussa 2013 osittaisen välivaiheen tarkastelun, jäljempänä ’välivaiheen tarkastelu’, jälkeen neuvosto muutti
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 721/2013 (3), jäljempänä ’muutosasetus’, tullia, jota sovellettiin intialaiseen
vientiä harjoittavaan tuottajaan Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra and Mumbai, Maharashtra, jäljempänä
’Viraj’, 4,3 prosentista 0 prosenttiin ja tarkisti kaikkia muita yrityksiä koskevaa tullia 4,3 prosentista
4,0 prosenttiin.
1.2 Toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelupyyntö

(4)

Komissio julkaisi kesäkuussa 2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen (4) Intiasta peräisin olevien
ruostumattomien terästankojen tuontiin sovellettavien tasoitustoimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä
päättymisestä.

(5)

European Steel Association, jäljempänä ’Eurofer’, joka edustaa yli 25:tä prosenttia ruostumattomien terästankojen
kokonaistuotannosta Euroopan unionissa, jäljempänä ’unioni’, esitti 28 päivänä tammikuuta 2016 neuvoston
asetuksen (EY) N:o 597/2009 (5) 18 artiklan mukaisen tarkastelupyynnön.

(1) EUVL L 176, 30.6.2016, s. 55.
(2) Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 405/2011, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2011, lopullisen tasoitustullin käyttöön
ottamisesta tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tankojen tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa
käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 108, 28.4.2011, s. 3).
3
( ) Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 721/2013, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, lopullisen tasoitustullin käyttöön
ottamisesta tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tankojen tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa
käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 405/2011 muuttamisesta
(EUVL L 202, 27.7.2013, s. 2).
(4) EUVL C 248, 29.7.2015, s. 4.
(5) Neuvoston asetus (EY) N:o 597/2009, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2009, muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta
tuetulta tuonnilta suojautumisesta (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 93). Tämä asetus on kodifioitu perusasetuksella.
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Euroferin pyyntö perustui siihen, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti tuen
jatkumiseen ja unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon jatkumiseen tai toistumiseen.
1.3 Vireillepano

(7)

Kun komissio oli todennut, että oli olemassa riittävä näyttö toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan
tarkastelun panemiseksi vireille, se julkaisi 27 päivänä huhtikuuta 2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä
ilmoituksen (1) tarkastelun vireillepanosta, jäljempänä ’vireillepanoilmoitus’.
1.4 Asianomaiset osapuolet

(8)

Vireillepanoilmoituksessa komissio pyysi kaikkia asianomaisia osapuolia ottamaan siihen yhteyttä tutkimukseen
osallistumista varten.

(9)

Lisäksi komissio ilmoitti toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta
Euroferille, tiedossa oleville unionin tuottajille ja niiden järjestöille, tiedossa oleville ruostumattomien
terästankojen tuojille ja käyttäjille unionissa sekä Intian viranomaisille ja tiedossa oleville vientiä harjoittaville
tuottajille Intiassa ja kehotti niitä osallistumaan.

(10)

Kaikilla asianomaisilla osapuolilla oli tilaisuus esittää huomautuksensa tutkimuksen vireillepanosta ja pyytää saada
tulla komission ja/tai kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavan neuvonantajan kuulemiksi.
1.4.1 Otanta

(11)

Komissio ilmoitti vireillepanoilmoituksessa, että se saattaa soveltaa asianomaisiin osapuoliin otantaa
perusasetuksen 27 artiklan mukaisesti.
1.4.1.1 Unionin tuottajia koskeva otanta

(12)

Komissio ilmoitti vireillepanoilmoituksessa, että se oli alustavasti valinnut unionin tuottajia edustavan otoksen.

(13)

Komissio valitsi perusasetuksen 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti otoksen käyttäen perusteena suurinta edustavaa
myyntimäärää, jota voitiin kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa; samalla varmistettiin tasapuolinen
maantieteellinen jakauma.

(14)

Alustavasti valittuun otokseen kuuluu kolme unionin tuottajaa, joiden osuus yhteistyössä toimineiden unionin
tuottajien kokonaismyynnistä on noin 50 prosenttia. Komissio kehotti asianomaisia osapuolia esittämään
huomautuksia alustavasta otoksesta.

(15)

Komissiolle ilmoitettiin, että yksi unionin tuottaja oli ilmoittanut ryhmän jäsenten välisen myynnin myynniksi
unioniin, minkä vuoksi se korvattiin toisella unionin tuottajalla. Myös lopullinen otos kattoi yhteistyössä
toimineiden unionin tuottajien kokonaismyynnistä noin 50 prosenttia.
1.4.1.2 Tuojia koskeva otanta

(16)

Komissio kehotti vireillepanoilmoituksessa tuojia ja niitä edustavia järjestöjä ilmoittautumaan ja toimittamaan
tarvittavat tiedot, jotta se voisi päättää otannan tarpeellisuudesta ja tarvittaessa valita otoksen. Kaksi tuojaa
ilmoittautui.
1.4.1.3 Vientiä harjoittavia tuottajia koskeva otanta

(17)

Päättääkseen otannan tarpeellisuudesta ja valitakseen tarvittaessa otoksen komissio pyysi kaikkia Intiassa toimivia
vientiä harjoittavia tuottajia toimittamaan vireillepanoilmoituksessa pyydetyt tiedot. Lisäksi komissio pyysi Intian
viranomaisia yksilöimään muita mahdollisia vientiä harjoittavia tuottajia, jotka voisivat olla kiinnostuneita
osallistumaan tutkimukseen, ja/tai ottamaan yhteyttä niihin.

(1) EUVL C 148, 27.4.2016, s. 8.
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(18)

Otantaa varten vireillepanoilmoituksen liitteessä I pyydetyt tiedot toimitti 14 vientiä harjoittavaa tuottajaa/tuotta
jaryhmää, joiden osuus Intiasta peräisin olevien ruostumattomien terästankojen kokonaistuonnista unioniin oli
noin 46 prosenttia. Komissio valitsi kolmen vientiä harjoittavan tuottajan/tuottajaryhmän otoksen, joka perustui
unioniin suuntautuneen viennin suurimpaan määrään (62 prosenttia yhteistyössä toimineiden yritysten
vientimäärästä), joka voitiin kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa.

(19)

Perusasetuksen 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti kaikkia tiedossa olleita vientiä harjoittavia tuottajia ja Intian
viranomaisia kuultiin otoksen valinnasta. Huomautuksia ei esitetty.
1.4.1.4 Käyttäjät

(20)

Komissio kehotti vireillepanoilmoituksessa käyttäjiä ja niitä edustavia järjestöjä samoin kuin edustavia kuluttaja
järjestöjä ilmoittautumaan ja toimimaan yhteistyössä. Yksikään käyttäjä tai niiden järjestö unionissa ei
ilmoittautunut.
1.4.2 Kyselylomakkeet ja tarkastuskäynnit

(21)

Komissio lähetti kyselylomakkeen kaikille osapuolille, joita asian tiedettiin koskevan, ja kaikille muille yrityksille,
jotka ilmoittautuivat vireillepanoilmoituksessa asetetussa määräajassa.

(22)

Näihin kuuluivat Intian viranomaiset, kolme otokseen valittua vientiä harjoittavaa tuottajaa Intiassa, kolme
otokseen valittua unionin tuottajaa, kaksi 16 kappaleessa tarkoitettua tuojaa, Eurofer sekä toinen unionin
tuottajien järjestö.

(23)

Kyselyvastaukset saatiin kolmelta otokseen valitulta unionin tuottajalta, Euroferiltä, Intian viranomaisilta ja
kolmelta otokseen valitulta intialaiselta vientiä harjoittavalta tuottajalta.

(24)

Komissio hankki ja tarkisti kaikki tarpeellisiksi katsomansa tiedot määrittääkseen, onko tuen jatkuminen tai
toistuminen todennäköistä, onko vahingon jatkuminen tai toistuminen todennäköistä ja onko tasoitustoimen
piteiden voimassa pitäminen unionin edun vastaista.

(25)

Perusasetuksen 26 artiklan mukaisia tarkastuskäyntejä tehtiin Intian viranomaisten toimitiloihin Delhissä (Intia),
Euroferin toimitiloihin Brysselissä (Belgia) sekä seuraavien yritysten toimitiloihin:
a) Unionin tuottajat:
— Ugitech SA, Ugine, Ranska;
— Acerinox SA, Madrid, Espanja;
— A.I. Olarra SA, Bilbao, Espanja.
b) Intialaiset vientiä harjoittavat tuottajat:
— Chandan Steel Limited, Mumbai, Intia;
— Isinox Steel Limited, Mumbai, Intia;
— Venus-ryhmä:
— Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Intia;
— Precision Metals, Mumbai, Intia;
— Sieves Manufactures Pvt. Ltd, Mumbai, Intia;
— Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Intia.
1.5 Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso ja tarkastelujakso

(26)

Tuetun tuonnin ja vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyttä koskeva tutkimus koski 1 päivän
huhtikuuta 2015 ja 31 päivän maaliskuuta 2016 välistä ajanjaksoa, jäljempänä ’tarkastelua koskeva tutkimusa
janjakso’.
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Vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden arvioinnin kannalta merkittäviä suuntauksia tarkasteltiin
kaudella, joka ulottui 1 päivästä tammikuuta 2012 tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson loppuun, jäljempänä
’tarkastelujakso’.

2. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE
2.1 Tarkasteltavana oleva tuote
(28)

Tarkasteltavana oleva tuote on sama kuin alkuperäisessä tutkimuksessa määritelty tuote eli Intiasta peräisin olevat
ruostumattomasta teräksestä valmistetut tangot, jotka eivät ole enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai
kylmänä viimeistellyt, muut kuin poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset ja läpimitaltaan vähintään 80 mm:n
tangot, jäljempänä ’ruostumattomat terästangot’, ja jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin 7222 20 21,
7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 ja 7222 20 89, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’.

2.2 Samankaltainen tuote
(29)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että seuraavilla tuotteilla on samat fyysiset ja tekniset perusominaisuudet ja samat
peruskäyttötarkoitukset:
— tarkasteltavana oleva tuote
— unionin tuotannonalan unionissa tuottama ja myymä tuote.

(30)

Komissio katsoi, että kyseiset tuotteet ovat perusasetuksen 2 artiklan c alakohdassa tarkoitettuja samankaltaisia
tuotteita.

3. TUEN JATKUMISEN TODENNÄKÖISYYS
3.1 Johdanto
(31)

Perusasetuksen 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio tutki, johtaisiko toimenpiteiden voimassaolon
päättyminen todennäköisesti tuen jatkumiseen.

(32)

Komissio tutki tarkastelupyyntöön sisältyvien tietojen perusteella seuraavia järjestelmiä, joissa oli esitettyjen
väitteiden mukaan myönnetty tukea:
Kansalliset järjestelmät
a) Ennakkolupajärjestelmä (Advance Authorisation Scheme, AAS)
b) Tullinpalautusjärjestelmä (Duty Drawback Scheme, DDS)
c) Tuontitullien hyvitysjärjestelmä (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPBS)
d) Tullittoman tuonnin lupajärjestelmä (Duty Free Import Authorisation, DFIA)
e) Vientiluoton vapautus koroista perittävistä verosta
f) Vientiluottojärjestelmä (Export Credit Scheme, ECS)
g) Tuotantohyödykkeiden tuonti etuustullein (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS)
h) Lainatakuut ja suorat varojen siirrot Intian valtiolta
i) Intialaisten tuotteiden vientijärjestelmä (Merchandise Export from India Scheme, MEIS)
Alueelliset järjestelmät
j) Kannustinjärjestelmä (PSI)
k) Alueelliset tuet
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(33)

Edellä a, c, d, g ja i alakohdassa mainitut järjestelmät perustuvat 7 päivänä elokuuta 1992 voimaan tulleeseen
ulkomaankaupan kehittämistä ja sääntelyä koskevaan lakiin (Foreign Trade Act 1992) nro 22/1992, jäljempänä
’ulkomaankauppalaki’. Ulkomaankauppalaissa Intian viranomaiset valtuutetaan antamaan vienti- ja tuontipo
litiikkaa koskevia tiedonantoja. Nämä tiedonannot esitetään tiivistelmänä ulkomaankauppapolitiikkaa koskevissa
asiakirjoissa, jotka kauppaministeriö julkaisee viiden vuoden välein ja joita päivitetään säännöllisesti. Tämän
tutkimuksen tarkastelua koskevaan tutkimusajanjaksoon liittyy kaksi ulkomaankauppapolitiikkaa koskevaa
asiakirjaa: ”Foreign Trade Policy 2009–2014”, jäljempänä ’FTP 09–14’, ja ”Foreign Trade Policy 2015–2020”,
jäljempänä ’FTP 15–20’. Jälkimmäinen tuli voimaan huhtikuussa 2015. Lisäksi Intian viranomaiset esittelevät FTP
09–14- ja FTP 15–20 -asiakirjaa koskevia menettelyjä käsikirjassa ”Handbook of Procedures, Volume I,
2009–2014”, jäljempänä ’HOP I 04–09’, ja ”Handbook of Procedures, Volume I, 2015–2020”, jäljempänä
’HOP I 15–20’. Kyseiset menettelykäsikirjat saatetaan ajan tasalle säännöllisesti.

(34)

Edellä olevan luettelon b alakohdassa mainittu tullinpalautusjärjestelmä (DDS) perustuu vuoden 1962 tullilain
75 §:ään, vuoden 1944 keskusvalmisteverolain (Central Excise Act) 37 §:ään, vuoden 1994 rahoituslain 93A ja
94 §:ään sekä vuoden 1995 tullien, valmisteverojen ja palveluverojen palautusjärjestelmää koskeviin sääntöihin.
Palautustasot julkaistaan säännöllisesti.

(35)

Edellä e alakohdassa mainittu vientiluoton vapautus koroista perittävistä verosta perustuu vuoden 1974
korkoverolakiin.

(36)

Edellä f alakohdassa mainittu vientiluottojärjestelmä (ECS) perustuu vuoden 1949 pankkivalvontalain (Banking
Regulation Act 1949) 21 ja 35A §:ään, joiden mukaan Intian keskuspankki (Reserve Bank of India, RBI) voi
ohjata kaupallisten pankkien vientiluottotoimintaa.

(37)

Edellä h alakohdassa mainittuihin lainatakuisiin ja suoriin varojen siirtoihin Intian valtiolta sovelletaan valtion
takuupolitiikkaa.

(38)

Edellä j alakohdassa mainittu kannustinjärjestelmä (PSI), jota sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2013, perustuu
Maharashtran teollisuus-, energia- ja työministeriön päätöslauselmaan nro PSI–2013/(CR–54)/IND–8.

(39)

Edellä k alakohdassa mainittuja alueellisia tukijärjestelmiä hallinnoivat alueviranomaiset.
3.2 Ennakkolupajärjestelmä (Advance Authorisation Scheme, AAS)
3.2.1 Oikeusperusta

(40)

Järjestelmän yksityiskohtainen kuvaus on FTP 09–14 -asiakirjan kohdissa 4.1.1–4.1.14 ja HOP I
09–14 -käsikirjan luvuissa 4.1–4.30 sekä FTP 15–20 -asiakirjan kohdissa 4.03–4.24 ja HOP I 15–20 -käsikirjan
luvuissa 4.04–4.52.
3.2.2 Tukikelpoisuus

(41)

AAS-järjestelmään kuuluu kuusi alajärjestelmää, joita kuvataan tarkemmin johdanto-osan 42 kappaleessa.
Alajärjestelmät eroavat toisistaan muun muassa tukikelpoisuuden perusteella. Tosiasiallisen maastaviennin AAStukea ja vuotuisten tarpeiden mukaista AAS-tukea voivat hakea valmistajaviejät ja kauppiasviejät, jotka ovat
”sidoksissa” valmistajiin. Lopulliselle viejälle tavaraa toimittavat valmistajaviejät voivat saada välituotetoimituksiin
tarkoitettua AAS-tukea. Pääurakoitsijat, jotka toimittavat tavaraa FTP 15–20 -asiakirjan kohdassa 7.02 mainituille
vientiin rinnastettavaa toimintaa harjoittaville tahoille, kuten vientiin suuntautuneille yksiköille, voivat saada
vientiin rinnastettavan toiminnan AAS-tukea. Valmistajaviejille tavaraa toimittavat välitoimittajat voivat saada
vientiin rinnastettavan toiminnan tukea ennakkoluovutusta sekä kotimaisia rembursseja ja vastarembursseja
koskevista alajärjestelmistä.
3.2.3 Käytännön toteutus

(42)

Ennakkolupia voidaan myöntää seuraaviin:
a) Tosiasiallinen vienti: Tämä on alajärjestelmistä tärkein. Siinä voidaan tuoda tuotantopanosmateriaaleja tullitta
tietyn vientituotteen valmistukseen. Tosiasiallisella viennillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että vientituote
on vietävä Intian alueelta. Lisenssissä mainitaan tuonnin tullihelpotukset ja vientivelvoitteet sekä vientituotteen
tyyppi.
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b) Vuotuiset tarpeet: Vuotuisia tarpeita koskevia lupia ei ole liitetty tiettyyn vientituotteeseen vaan laajempaan
tuoteryhmään (esimerkiksi kemialliset tuotteet ja niihin liittyvät tuotteet). Lisenssinhaltija voi (aiemman
vientinsä mukaan määräytyvään tiettyyn enimmäisarvoon saakka) tuoda tullitta tuotantopanoksia, joita
käytetään minkä tahansa kyseiseen tuoteryhmään kuuluvan tuotteen valmistukseen. Se voi viedä mitä tahansa
kyseiseen tuoteryhmään kuuluvaa valmista tuotetta, jonka valmistukseen on käytetty kyseisiä tullitta tuotuja
aineksia.
c) Välituotetoimitukset: Tämä alajärjestelmä kattaa tapaukset, joissa kaksi valmistajaa aikoo tuottaa yhtä
vientituotetta jakamalla tuotantoprosessin keskenään. Valmistajaviejä, joka tuottaa välituotteen, voi tuoda
tullitta tuotantopanosmateriaaleja ja saada tätä varten välituotetoimituksiin tarkoitettua AAS-tukea. Lopullinen
viejä saattaa valmistuksen loppuun, ja sillä on velvollisuus viedä valmis tuote.
d) Vientiin rinnastettava toiminta: Tässä alajärjestelmässä pääurakoitsija voi tuoda tullitta tuotantopanoksia, joita
tarvitaan sellaisten tuotteiden valmistukseen, joita myydään vientitavaroihin rinnastettavina tuotteina FTP
15–20 -asiakirjan kohdan 7.02 alakohdissa b–f, g, i ja j mainituille asiakasryhmille. Intian viranomaisten
mukaan vientiin rinnastettavalla toiminnalla tarkoitetaan sellaisia liiketoimia, joissa toimitetut tavarat eivät
poistu maasta. Eräitä toimituksia pidetään vientiin rinnastettavina edellyttäen, että tavarat on valmistettu
Intiassa, esimerkiksi tavaratoimituksia vientiin suuntautuneille yksiköille tai erityistalousalueille (SEZ) sijoittau
tuneille yrityksille.
e) Ennakkoluovutusasiakirjat (Advance Release Order, ARO): Ennakkoluvan haltija, joka aikoo suoran tuonnin
sijasta hankkia tuotantopanokset kotimarkkinoilta, voi halutessaan käyttää niiden hankkimiseen AROasiakirjoja. Tällöin ennakkoluvat vahvistetaan ARO-asiakirjoiksi ja siirretään kotimaiselle toimittajalle niissä
eriteltyjen tuotantopanosten toimituksen yhteydessä. ARO-asiakirjat oikeuttavat kotimaisen toimittajan
tiettyihin vientiin rinnastettavassa toiminnassa myönnettäviin etuihin, joita selostetaan FTP 15–20 -asiakirjan
kohdassa 7.03 (välituotetoimituksia tai vientiin rinnastettavaa toimintaa koskevan AAS-järjestelmän
soveltaminen, vientiin rinnastettavan toiminnan palautusjärjestelyt ja lopullisen valmisteveron palautus). AROjärjestelmässä verot ja tullit palautetaan tuotteen toimittajalle eikä lopulliselle viejälle tullinpalautusjärjes
telmässä. Verot/tullit voidaan palauttaa sekä kotimarkkinoilta hankittuja että tuotuja tuotantopanoksia
käytettäessä.
f) Kotimaiset remburssit ja vastaremburssit: Myös tämä alajärjestelmä koskee kotimarkkinatoimituksia
ennakkoluvan haltijalle. Ennakkoluvan haltija voi pyytää pankilta kotimaisen remburssin avaamista kotimaisen
toimittajan hyväksi. Pankki validoi luvan suorassa tuonnissa ainoastaan sellaisten tavaroiden arvon ja määrän
osalta, jotka on hankittu kotimarkkinoilta tuonnin sijaan. Kotimainen toimittaja on oikeutettu tiettyihin
vientiin rinnastettavassa toiminnassa myönnettäviin etuihin, joita selostetaan FTP 15–20 -asiakirjan
kohdassa 7.03 (välituotetoimituksiin tai vientiin rinnastettavaa toimintaa koskevan AAS-järjestelmän
soveltaminen, vientiin rinnastettavan toiminnan palautusjärjestelyt ja lopullisen valmisteveron palautus).
(43)

Komissio havaitsi, että järjestelmää hyödyntäneet yhteistyössä toimineet vientiä harjoittavat tuottajat saivat
tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana etuja ensimmäisestä alajärjestelmästä, toisin sanoen tosiasiallisen
viennin AAS-järjestelmästä. Sen vuoksi ei ole tarpeen määrittää tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton
mahdollisuutta muiden, käyttämättömien alajärjestelmien suhteen.

(44)

Intian viranomaisten suorittamien tarkastusten helpottamiseksi ennakkoluvan haltija on laissa velvoitettu
tekemään määrämuotoisen totuudenmukaisen ja asianmukaisen selvityksen tullitta tuotujen / kotimarkkinoilta
hankittujen tuotteiden kulutuksesta ja käytöstä (HOP I 15–20 -käsikirjan luvut 4.47 ja 4.51 ja lisäys 4H) eli
pitämään rekisteriä todellisesta kulutuksesta. Ulkopuolisen laillistetun tilintarkastajan tai määrä- ja kustannus
laskijan on tarkastettava tämä rekisteri ja annettava todistus, jossa todetaan, että määrätyt rekisterit ja
asiaankuuluva kirjanpito on tutkittu ja että lisäyksen 4H mukaisesti toimitetut tiedot ovat totuudenmukaiset ja
paikkansapitävät kaikilta osin.

(45)

Asianomaisten yritysten tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana hyödyntämän alajärjestelmän
(tosiasiallinen vienti) osalta Intian viranomaiset määräävät sekä tuonnin tullihelpotusten että vientivelvoitteiden
määrän ja arvon, jotka kirjataan lupaan. Lisäksi vienti- ja tuontihetkellä viranomaiset kirjaavat vastaavat
tapahtumat lupaan. Intian viranomaiset päättävät tämän järjestelmän mukaisesti tapahtuvan tuonnin määrän niin
sanottujen SION-vakionormien perusteella; nämä normit ovat olemassa useimmista tuotteista, myös
tarkasteltavana olevasta tuotteesta.

(46)

Tuodut tuotantopanokset eivät ole siirrettävissä, ja ne on käytettävä tietyn vientituotteen valmistamiseen.
Vientivelvoite on täytettävä lisenssin antamisen jälkeen ennalta määrätyssä määräajassa (18 kuukauden määräaika,
jota voidaan pidentää kahdesti kuudella kuukaudella).
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(47)

Komissio vahvisti, että tuotujen tuotantopanosten ja vietyjen lopputuotteiden välillä ei ollut tiivistä yhteyttä. Myös
tukikelpoiset tuotantopanokset tuodaan, ja niitä käytetään muihinkin tuotteisiin kuin tarkasteltavana olevaan
tuotteeseen. Lisäksi eri tuotteita koskevat lisenssit voivat olla yhteiskäytössä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden
tuotteen AAS-lisenssin mukainen vienti voi antaa oikeuden tullittomaan tuotantopanosten tuontiin toisen
tuotteen AAS-lisenssin nojalla.

(48)

Komission tarkastuskäynnin aikana yksi vientiä harjoittava tuottaja vahvisti, että tämän tiiviin yhteyden
puuttumisen vuoksi tuotantopanosten kulutus raportoidaan SION-vakionormien perusteella. Toinen järjestelmää
hyödyntänyt vientiä harjoittava tuottaja totesi, että sillä on jäljitysjärjestelmä, jossa järjestelmän nojalla tuodut
tuotantopanokset voidaan jäljittää lopputuotteeseen. Yritys ei kuitenkaan kyennyt antamaan mitään kuvausta
tästä järjestelmästä sisäisissä asiakirjoissaan. Järjestelmälle ei ole tehty mitään auditointia.

(49)

Yksi vientiä harjoittavista tuottajista ei kyennyt esittämään yhtään 4H-lomaketta AAS-lisenssiensä osalta. Toinen
vientiä harjoittava tuottaja toimitti yhden 4H-lomakkeen, joka ei osoittanut liiallista palautusta. Valantehneen
tilintarkastajan lausunnon sanamuodosta lisäyksessä 4H käy kuitenkin selvästi ilmi – minkä Intian viranomaiset
vahvistivat tarkastuskäynnillä – että valantehneen tilintarkastajan suorittama tutkimus rajoittuu siihen, vastaavatko
4H-lomakkeessa olevat luvut yrityksen kirjanpitoa. Yksi vientiä harjoittava tuottaja vahvisti lisäksi, että
valantehnyt tilintarkastaja keskittyy siihen, vastaako vientivelvoite tuonnin tullihelpotusta SION-vakionormien
mukaisesti asianomaisten lisenssien nojalla. Tilintarkastaja ei kyseenalaista eikä tutki, vastaako tosiasiallinen
kulutus asianomaista SION-vakionormia. Näin ollen valantehnyt tilintarkastaja ei todenna, antaako kirjanpito
totuudenmukaisen ja asianmukaisen selvityksen tullitta tuotujen / kotimarkkinoilta hankittujen tuotteiden
kulutuksesta ja käytöstä. On myös syytä huomata, että Intian viranomaiset eivät kyenneet antamaan komissiolle
tarkastuskäynnin aikana eivätkä sen jälkeen kopiota yhdestäkään 4H-lomakkeesta, jonka otokseen valitut vientiä
harjoittavat tuottajat olisivat niille toimittaneet. Yhteenvetona komissio päätteli, että kumpikaan järjestelmää
hyödyntänyt yritys ei kyennyt osoittamaan, että asiaankuuluvia FTP-asiakirjan vaatimuksia olisi noudatettu.

3.2.4 AAS-järjestelmää koskevat päätelmät
(50)

Vapautus tuontitulleista on perusasetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan ja 3 artiklan 2 kohdan
mukaista tukea eli Intian viranomaisten taloudellista tukea, koska se vähentää tuloja tulleista, jotka muutoin
kannettaisiin, ja siitä koituu etua tutkitulle viejälle, koska se parantaa tämän maksuvalmiutta.

(51)

Lisäksi tosiasiallisen maastaviennin AAS-tuki on oikeudellisesti vientituloksesta riippuvainen, joten perusasetuksen
4 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti se on erityistä ja tasoitustoimenpiteiden
käyttöönoton mahdollistavaa. Yritys ei voi saada tukia tästä järjestelmästä ilman vientisitoumusta.

(52)

Tässä tapauksessa sovellettua alajärjestelmää ei voida pitää perusasetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan
ii alakohdassa tarkoitettuna sallittuna tullinpalautusjärjestelmänä tai korvaavien tuotantopanosten palautusjär
jestelmänä. Se ei ole perusasetuksen liitteessä I olevan i kohdan, liitteen II (palautuksen määrittely ja sitä koskevat
säännöt) ja liitteen III (korvaavien tuotantopanosten palautuksen määrittely ja sitä koskevat säännöt) sääntöjen
mukainen. Intian viranomaiset eivät soveltaneet tehokasta tarkistusjärjestelmää tai -menettelyä varmistaakseen,
käytettiinkö tuotantopanoksia vientituotteen tuotannossa ja missä määrin niitä siinä käytettiin (perusasetuksen
liitteessä II oleva 4 alakohta ja korvaavien tuotantopanosten palautusjärjestelyjen osalta perusasetuksen
liitteessä III olevan II kohdan 2 alakohta). Tarkastelun kohteena olevan tuotteen SION-vakionormien ei myöskään
katsota olevan riittävän tarkkoja, eikä niitä sinällään voida pitää todellisen kulutuksen arviointiin soveltuvana
tarkistusjärjestelmänä, koska vakionormit on laadittu niin, että Intian viranomaiset eivät voi riittävän tarkkaan
varmentaa niiden perusteella sitä, millaisia tuotantopanosmääriä vientituotannossa on kulutettu. Intian
viranomaiset eivät myöskään tehneet tosiasiallisesti käytettyihin tuotantopanoksiin perustuvaa lisätutkimusta,
vaikka sellaista olisi vaadittava, kun käytössä ei ole tehokasta tarkistusjärjestelmää (perusasetuksen liitteessä II
oleva 5 alakohta ja liitteessä III olevan II kohdan 3 alakohta).

(53)

Kyseinen alajärjestelmä mahdollistaa siis tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton.

3.2.5 Tuen määrän laskeminen
(54)

Koska sallittua tullinpalautusjärjestelmää tai korvaavien tuotantopanosten palautusjärjestelmää ei sovelleta,
tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton mahdollistava etu on tuotantopanosten tuonnista yleensä kannettavien
tuontitullien koko palautettu määrä. Tältä osin on huomattava, että perusasetuksessa ei säädetä pelkästään
liiallisesta tullinpalautuksesta johtuvasta tasoitustoimenpiteiden käyttöönotosta. Perusasetuksen 3 artiklan
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1 kohdan a alakohdan ii alakohdan ja liitteessä I olevan i alakohdan mukaan ainoastaan liiallinen tullinpalautus
voi oikeuttaa tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton edellyttäen, että perusasetuksen liitteen II ja III edellytykset
täyttyvät. Kyseiset edellytykset eivät kuitenkaan täyttyneet tässä tapauksessa. Jos asianmukaista valvontamenettelyä
ei näytetä toteen, edellä mainittua tullinpalautusjärjestelmiin sovellettavaa poikkeusta ei voida näin ollen soveltaa,
vaan sen sijaan sovelletaan tavanomaista sääntöä, jonka mukaan tasoitustullit määräytyvät maksamattomien
tullien määrän (saamatta jääneen tulon) mukaan eikä oletetun liiallisen tullinpalautuksen mukaan. Kuten
perusasetuksen liitteessä II olevassa II kohdassa ja liitteessä III olevassa II kohdassa säädetään, kyseisenlaisen
liiallisen palautuksen laskeminen ei ole tutkijaviranomaisen tehtävä. Perusasetuksen 3 artiklan 1 kohdan
a alakohdan ii alakohdan mukaan päinvastoin riittää, että tutkijaviranomainen toteaa, että on olemassa riittävä
näyttö siitä, että tietty tarkastusjärjestelmä ei ole asianmukainen.
(55)

Kuten 47 kappaleessa selitettiin, oikeus etuuteen (eli vienti lisenssin mukaisesti) ja etuuden saaminen (eli tuotanto
panoksen tulliton tuonti) ovat vain löyhästi yhteydessä toisiinsa. Niiden ei tarvitse esiintyä tietyssä järjestyksessä
tai ajallisesti lähellä toisiaan. Näin ollen on mahdollista, että vaikka oikeus etuuteen esiintyisi tarkastelua
koskevalla tutkimusajanjaksolla, siihen liittyvä etuuden saaminen voi esiintyä ennen tarkastelua koskevaa
ajanjaksoa tai sen jälkeen. Lisäksi yhteiskäytön kautta oikeus etuuteen yhden tuotteen lisenssin nojalla voidaan
siirtää niin, että lopuksi etuus saadaan toisesta tuotteesta.

(56)

Lopullista tullia koskevassa asetuksessa AAS-järjestelmästä saadun tuen määrä laskettiin ruostumattomia terästan
kotuotteita varten alkuperäisellä tutkimusajanjaksolla tuotujen kaikkien raaka-aineiden kantamatta jääneiden
tuontitullien perusteella. Tämä määrä suhteutettiin sitten tarkasteltavana olevan tuotteen viennin liikevaihtoon
alkuperäisellä tutkimusajanjaksolla.

(57)

AAS-järjestelmää hyödyntäneet kaksi vientiä harjoittavaa tuottajaa hyväksyivät 55 kappaleessa esitetyn komission
näkemyksen ja vahvistivat, että tarkasteltavana olevan tuotteen vienti tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla
oikeutti ne etuuteen, josta osa koitui tai tulee koitumaan tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson ulkopuolella.
Lisäksi toinen vientiä harjoittava tuottaja vahvisti, että johtuen siitä, miten sulatusprosessi suoritettiin tarkastelua
koskevalla tutkimusajanjaksolla, ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että AAS-lisenssien nojalla ruostumattomia
terästankoja varten tuodut tuotantopanokset olisivat päätyneet muihin tuotteisiin ja että muiden tuotteiden AASlisensseillä tuodut tuotantopanokset olisivat päätyneet ruostumattomiin terästankoihin. Näin ollen kyseinen
vientiä harjoittava tuottaja oli samaa mieltä siitä, että jos tarkastellaan vain AAS-lisenssien nojalla terästankoja
varten tapahtuneesta tuonnista kantamatta jääneitä tulleja tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla, tämä ei
osoittaisi tosiasiallista etua, joka järjestelmästä on koitunut ruostumattomien terästankojen vientiin kyseisellä
kaudella. Asianmukaisten tietojen puutteen takia komissio ei pystynyt laskemaan tuen määrää ruostumattomia
terästankoja varten tuotujen kaikkien raaka-aineiden kantamatta jääneiden tuontitullien perusteella tarkastelua
koskevalla tutkimusajanjaksolla, kuten alkuperäisessä tutkimuksessa.

(58)

Näissä olosuhteissa molemmat yritykset hyväksyivät sen, että tuen määrä laskettiin kaikkien tarkastelua koskevalla
tutkimusajanjaksolla tarkasteltavana olevaan tuotteeseen liittyvien AAS-lisenssien nojalla selvitettyjen vientita
pahtumien perusteella. Kumpikin yritys ehdotti omaan tilanteeseensa soveltuvaa menetelmää (tarkasteltavana
olevan tuotteen tuotantoa varten tuotujen raaka-aineiden valikoiman perusteella). Tuoduista tuotantopanoksista
säästetyn tullin määrä voitiin laskea luotettavasti joko käyttämällä SION-vakionormeja tai keskimääräistä lisäarvoa
kaikkien tarkasteltavana olevaa tuotetta varten avattujen aiempien lisenssien nojalla. Komissio piti molempia
menetelmiä asianmukaisina ja hyväksyi ne.

(59)

Tuen määrä on suhteutettu perusasetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarkasteltavana olevan tuotteen
viennin liikevaihtoon (nimittäjä) tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla, koska tuki on riippuvainen vientitu
loksesta eikä sitä ole myönnetty suhteessa valmistettuihin, tuotettuihin, vietyihin tai kuljetettuihin määriin.

(60)

Komissio vahvisti, että tukiprosentti tämän järjestelmän perusteella tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla oli
Chandan Steel Limitedin osalta 0,88 prosenttia ja Isinox Steel Limitedin osalta 1,56 prosenttia.

3.3 Tullinpalautusjärjestelmä (Duty Drawback Scheme, DDS)
3.3.1 Oikeusperusta
(61)

Tullinpalautusjärjestelmän yksityiskohtainen kuvaus sisältyy vuoden 1995 tullien ja valmisteverojen palautusjär
jestelmää koskeviin sääntöihin, sellaisina kuin ne ovat muutettuna myöhemmillä tiedonannoilla.
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3.3.2 Tukikelpoisuus
(62)

Tämän järjestelmän mukaista tukea voivat hakea kaikki valmistajaviejät ja kauppiasviejät.

3.3.3 Käytännön toteutus
(63)

Tukikelpoinen viejä voi hakea palautuksia, jotka lasketaan prosenttiosuutena järjestelmän mukaisesti vietyjen
tuotteiden FOB-arvosta (vapaasti aluksessa -arvo). Intian viranomaiset ovat vahvistaneet tällaiset palautusprosent
tiosuudet useille tuotteille, myös tarkasteltavana olevalle tuotteelle. Ne määritetään tuotteen valmistuksessa
tuotantopanoksina käytettyjen materiaalien keskimääräisen määrän tai arvon ja tuotantopanoksista maksettujen
keskimääräisten tullien perusteella. Niitä sovelletaan riippumatta siitä, onko tuontitulleja tosiasiallisesti maksettu.
Tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana DDS-taso oli 1,9 prosenttia 22 päivään marraskuuta 2015 asti,
sitten 2 prosenttia ja enintään 3,2 INR/kg 10 päivään helmikuuta 2016 asti ja sen jälkeen 2 prosenttia ja enintään
4,3 INR/kg.

(64)

Jotta yritys voi saada etuutta tästä järjestelmästä, sen on harjoitettava vientiä. Kun lähetystä koskevat yksityis
kohtaiset tiedot syötetään tullin serverille (ICEGATE), tämä tarkoittaa, että vienti tapahtuu DDS-järjestelmän
mukaisesti ja DDS-summa vahvistetaan peruuttamattomasti. Kun varustamo on tehnyt yleisen vienti-ilmoituksen
(Export General Manifest, EGM) ja tulli on verrannut asiakirjaa lähetysasiakirjaan ja hyväksynyt sen, kaikki
palautussumman maksun hyväksymisen edellytykset täyttyvät ja palautus voidaan maksaa joko suoraan viejän
pankkitilille tai sekkinä.

(65)

Viejän on esitettävä näyttö viennin toteutumisesta pankkitositteella (Bank Realisation Certificate, BRC). Asiakirja
voidaan antaa sen jälkeen, kun palautussumma on maksettu, mutta Intian viranomaiset perivät maksetun
summan takaisin, jos viejä ei toimita BRC-tositetta annetussa määräajassa.

(66)

Palautussumma voidaan käyttää mihin tarkoitukseen hyvänsä.

(67)

Intian kirjanpitonormien mukaisesti tullinpalautussummat on vientivelvoitteen täytyttyä mahdollista kirjata
tileihin suoriteperusteisena tulona.

(68)

Komissio totesi, että kaikki yhteistyössä toimineet vientiä harjoittavat tuottajat saivat edelleen etuuksia DDSjärjestelmästä tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.

3.3.4 DDS-järjestelmää koskevat päätelmät
(69)

DDS-järjestelmästä myönnetään perusasetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa ja 3 artiklan
2 kohdassa tarkoitettuja tukia. Nk. tullipalautuksessa on kyse Intian viranomaisten taloudellisesta tuesta, koska
siinä Intian viranomaiset suorittavat varojen suoran siirron. Näiden varojen käytölle ei ole mitään rajoituksia.
Tullinpalautuksesta koituu myös etua viejälle, koska se lisää tämän maksuvalmiutta.

(70)

Vientiin sovellettavan tullinpalautuksen prosenttiosuuden määrittävät Intian viranomaiset tuotekohtaisesti. Vaikka
tukeen viitataan tullinpalautuksena, järjestelmää ei kuitenkaan voida pitää perusasetuksen 3 artiklan 1 kohdan
a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuna sallittuna tullinpalautusjärjestelmänä tai korvaavien tuotantopanosten
palautusjärjestelmänä. Viejille suoritettu käteismaksu ei liity raaka-aineiden tuontitullien tosiasiallisiin maksuihin,
eikä se ole tullihyvitys raaka-aineiden aiemman tai tulevan tuonnin tuontitullien korvaamiseksi.

(71)

Tarkastuskäynnin aikana Intian viranomaiset väittivät, että tullinpalautuksen prosenttiosuuksien ja raaka-aineista
maksettujen tullien välillä on riittävä yhteys. Intian viranomaiset ottavat huomioon tuotteen valmistuksessa
tuotantopanoksina käytettävien materiaalien keskimääräisen määrän tai arvon sekä tuotantopanoksista maksetut
keskimääräiset tullit määrittäessään tullinpalautuksen prosenttiosuutta.

(72)

Komissio ei kuitenkaan katso, että väitetty yhteys tullinpalautuksen prosenttiosuuksien ja raaka-aineista
maksettujen tullien välillä olisi riittävä, jotta järjestelmä täyttäisi perusasetuksen liitteessä I, liitteessä II
(palautuksen määrittely ja sitä koskevat säännöt) ja liitteessä III (korvaavien tuotantopanosten palautuksen
määrittely ja sitä koskevat säännöt) annetut säännöt. Erityisesti voidaan todeta, että hyvityksen määrää ei lasketa
tosiasiallisesti käytettyjen tuotantopanosten perusteella. Käytössä ei myöskään ole mitään järjestelmää tai
menettelyä, jonka avulla voitaisiin tarkistaa, mitkä tuotantopanokset (niiden määrät ja alkuperä mukaan luettuina)
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käytetään vientituotteen tuotannossa tai onko tuontitulleja maksettu liikaa perusasetuksen liitteessä I olevassa
i kohdassa ja liitteissä II ja III tarkoitetulla tavalla. Intian viranomaiset eivät suorittaneet tosiasiallisesti käytettyihin
tuotantopanoksiin ja todellisuudessa tapahtuneisiin maksusuorituksiin perustuvaa uutta tutkimusta sen
määrittämiseksi, onko maksuja palautettu liikaa. Sen vuoksi väite hylättiin.
(73)

Tämän vuoksi Intian viranomaisten suorana varojen siirtona suorittamaa maksua viejille vientitapahtuman jälkeen
on pidettävä Intian viranomaisten suorana tukena, joka on vientituloksesta riippuvainen, minkä vuoksi sen
katsotaan olevan perusasetuksen 4 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti erityistä ja
tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavaa tukea.

3.3.5 Tuen määrän laskeminen
(74)

Perusasetuksen 3 artiklan 2 kohdan ja 5 artiklan mukaisesti tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton mahdollistavan
tuen määrä laskettiin sen edun mukaan, joka vastaanottajalle todettiin koituneen tarkastelua koskevan tutkimusa
janjakson aikana. Tässä yhteydessä katsottiin, että etu koituu vastaanottajalle sillä hetkellä, kun vientitapahtuma
suoritetaan järjestelmän mukaisesti. Kyseisellä hetkellä Intian viranomaisten on siis maksettava palautussumma,
mikä on perusasetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua taloudellista tukea. Intian
viranomaiset eivät voi enää vaikuttaa tuen myöntämiseen sen jälkeen, kun tulliviranomaiset ovat antaneet viennin
lähetysasiakirjan, josta muun muassa käy ilmi kyseiselle vientitapahtumalle myönnettävä palautussumma. Edellä
esitetyn perusteella ja koska muusta ei ole luotettavaa näyttöä, on asianmukaista pitää DDS-järjestelmän
mukaisista vientitapahtumista tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana saatujen palautusten summaa
DDS-järjestelmästä saatuna etuna.

(75)

Tuen määrä on suhteutettu perusasetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarkasteltavana olevan tuotteen
viennin liikevaihtoon (nimittäjä) tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla, koska tuki on riippuvainen vientitu
loksesta eikä sitä ole myönnetty suhteessa valmistettuihin, tuotettuihin, vietyihin tai kuljetettuihin määriin.

(76)

Komissio vahvisti, että tukiprosentti tämän järjestelmän perusteella tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla oli
Chandan Steel Limitedin osalta 1,02 prosenttia, Isinox Steel Limitedien osalta 0,66 prosenttia ja Venus-ryhmän
osalta 1,82 prosenttia.

3.4 Tuontitullien hyvitysjärjestelmä (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPBS)
(77)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että järjestelmä oli lakkautettu eivätkä otokseen valitut vientiä harjoittavat tuottajat
saaneet siitä etuutta tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla, minkä vuoksi tässä tutkimuksessa oli tarpeetonta
arvioida tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton mahdollisuutta.

3.5 Tullittoman tuonnin lupajärjestelmä (Duty Free Import Authorisation, DFIA)
(78)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että yksikään otokseen valituista vientiä harjoittavista tuottajista ei saanut tästä
järjestelmästä etuutta tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla, minkä vuoksi tässä tutkimuksessa oli
tarpeetonta arvioida tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton mahdollisuutta.

3.6 Vientiluoton vapautus koroista perittävistä verosta
(79)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että järjestelmä oli lakkautettu eivätkä otokseen valitut vientiä harjoittavat tuottajat
saaneet siitä etuutta tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla, minkä vuoksi tässä tutkimuksessa oli tarpeetonta
arvioida tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton mahdollisuutta.

3.7 Vientiluottojärjestelmä (Export Credit Scheme, ECS)
(80)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että kaikki otokseen valitut vientiä harjoittavat tuottajat hyödynsivät järjestelmää
tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Saadut kannustimet olivat kuitenkin mitättömän pieniä, minkä vuoksi
tässä tutkimuksessa oli tarpeetonta arvioida tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton mahdollisuutta.
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3.8 Tuotantohyödykkeiden tuonti etuustullein (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS)
(81)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että kaikki otokseen valitut vientiä harjoittavat tuottajat hyödynsivät järjestelmää
tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Saadut kannustimet olivat kuitenkin mitättömän pieniä, minkä vuoksi
tässä tutkimuksessa oli tarpeetonta arvioida tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton mahdollisuutta.

3.9 Lainatakuut ja suorat varojen siirrot Intian valtiolta
(82)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että yksikään otokseen valituista vientiä harjoittavista tuottajista ei saanut Intian valtiolta
lainatakuita eikä suoria varojen siirtoja, joista olisi koitunut etuutta tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla,
minkä vuoksi tässä tutkimuksessa oli tarpeetonta arvioida tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton mahdollisuutta.

3.10 Intialaisten tuotteiden vientijärjestelmä (Merchandise Export from India Scheme, MEIS)
3.10.1 Oikeusperusta
(83)

MEIS-järjestelmän yksityiskohtainen kuvaus sisältyy FTP 15–20 -asiakirjan lukuun 3 sekä HOP I
15–20 -käsikirjan lukuun 3.

(84)

MEIS-järjestelmä on viiden muun järjestelmän (Focus Market Scheme, Focus Product Scheme, Market Linked
Focus Product Scheme, Agricultural Infrastructure Incentive Scrip ja VKGUY) seuraaja.

3.10.2 Tukikelpoisuus
(85)

Tämän järjestelmän mukaista tukea voivat hakea kaikki valmistajaviejät ja kauppiasviejät.

3.10.3 Käytännön toteutus
(86)

Tukikelpoiset yritykset voivat saada etua MEIS-järjestelmästä, kun ne vievät tiettyjä tuotteita tiettyihin maihin,
jotka on luokiteltu ryhmiin A (perinteiset markkinat, kaikki EU:n jäsenvaltiot mukaan luettuina), B (kehittyvät
markkinat ja painopistemarkkinat) ja C (muut markkinat). Kuhunkin ryhmään kuuluvat maat mainitaan FTP
15–20 -asiakirjan lisäyksessä 3B olevassa taulukossa 1, ja tuotteet sekä vastaavat hyvitysprosentit luetellaan saman
lisäyksen taulukossa 2. Tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson loppupuolella jako eri markkinoihin hylättiin ja
järjestelmästä tuli sellainen, että kaikilla on mahdollisuus hyödyntää sitä.

(87)

Etu on muodoltaan tullihyvitys, jonka suuruus on tietty prosenttiosuus viennin FOB-arvosta. Ruostumattomien
terästankojen tapauksessa todettiin, että tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson alussa kyseinen osuus oli
2 prosenttia B-ryhmän maihin suuntautuneessa viennissä ja 0 prosenttia A- ja C-ryhmän maihin suuntautuneessa
viennissä. Kuten 86 kappaleessa todetaan, tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson loppupuolella jako
maaryhmiin hylättiin ja kahta prosenttia ryhdyttiin soveltamaan kaikkiin maihin. Järjestelmään eivät sisälly tietyt
vientityypit, esimerkiksi tuotujen tai kauttakuljetettujen tavaroiden vienti, vientiin rinnastettavat toimitukset,
palvelujen vienti sekä erityistalousalueilla toimivien yksikköjen ja vientiin suuntautuneiden yksikköjen viennin
liikevaihto.

(88)

MEIS-tullihyvitykset ovat vapaasti siirrettävissä ja voimassa 18 kuukauden ajan niiden myöntämisestä. Niitä
voidaan käyttää i) tuotantopanosten tai hyödykkeiden tuonnin tullien maksamiseen, tuotantohyödykkeet mukaan
lukien, ii) kotimaisten tuotantopanos- tai hyödykehankintojen valmisteverojen maksamiseen, tuotantohyödykkeet
mukaan luettuina, sekä iii) palveluhankintojen palveluveron maksamiseen.

(89)

MEIS-järjestelmän mukaisia etuuksia koskeva hakemus on jätettävä sähköisesti ulkomaankaupan pääosaston
verkkosivustolla. Sähköiseen hakemukseen on liitettävä asiaa koskevat asiakirjat (lähetysasiakirjat, pankkitositteet
ja asiakirjat, jotka vahvistavat purkamisen). Intian viranomaisten asianomainen alueviranomainen myöntää
tullihyvityksen asiakirjojen tarkastuksen jälkeen. Alueviranomainen ei vaikuta tullihyvitysten myöntämiseen,
kunhan viejä toimittaa asiaan liittyvät asiakirjat.

(90)

Komissio totesi, että otokseen valitut vientiä harjoittavat tuottajat saivat etuuksia MEIS-järjestelmästä tarkastelua
koskevalla tutkimusajanjaksolla.
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3.10.4 MEIS-järjestelmää koskevat päätelmät
(91)

MEIS-järjestelmästä annetaan perusasetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa ja 3 artiklan
2 kohdassa tarkoitettuja tukia. MEIS-tullihyvityksissä on kyse Intian viranomaisten antamasta taloudellisesta
tuesta, sillä hyvitystä käytetään aikanaan tuontitullien maksamiseen, mikä vähentää Intian valtion tuloja tulleista,
jotka muutoin kannettaisiin. MEIS-tullihyvityksestä koituu etua viejälle, koska se lisää tämän maksuvalmiutta.

(92)

Lisäksi MEIS-järjestelmä on oikeudellisesti vientituloksesta riippuvainen, joten perusasetuksen 4 artiklan 4 kohdan
ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti se on erityistä ja tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton
mahdollistavaa tukea.

(93)

Järjestelmää ei voida pitää perusasetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuna sallittuna
tullinpalautusjärjestelmänä tai korvaavien tuotantopanosten palautusjärjestelmänä. Se ei ole perusasetuksen
liitteessä I olevan i kohdan, liitteen II (palautuksen määrittely ja sitä koskevat säännöt) ja liitteen III (korvaavien
tuotantopanosten palautuksen määrittely ja sitä koskevat säännöt) tiukkojen edellytysten mukainen. Viejää ei
velvoiteta tosiasiallisesti käyttämään tullitta tuotuja tavaroita tuotantoprosessissa, eikä hyvityksen määrää lasketa
tosiasiallisesti käytettyjen tuotantopanosten perusteella. Käytössä ei ole mitään järjestelmää tai menettelyä, jonka
avulla voitaisiin tarkistaa, mitkä tuotantopanokset käytetään vientituotteen tuotannossa tai onko tuontitulleja
palautettu liikaa perusasetuksen liitteessä I olevassa i kohdassa ja liitteissä II ja III tarkoitetulla tavalla. Viejä voi
saada MEIS-järjestelmän edut, vaikkei se toisi maahan lainkaan tuotantopanoksia. Edun saamiseen riittää
pelkästään se, että asianomainen viejä vie tavaroita, eikä sen tarvitse osoittaa, että tuotantopanoksia on tuotu
maahan. Näin ollen myös viejät, jotka hankkivat kaikki tuotantopanoksensa kotimarkkinoilta eivätkä tuo maahan
mitään tuotantopanoksina käytettäviksi kelpaavia tuotteita, voivat saada MEIS-järjestelmän etuuksia. Viejä voi
käyttää MEIS-tullihyvityksiä tuodakseen tuotantohyödykkeitä, vaikka tuotantohyödykkeet eivät kuulu tällaisten
sallittujen tullinpalautusjärjestelmien piiriin, kuten perusasetuksen liitteessä I olevassa i kohdassa säädetään, koska
niitä ei käytetä vientituotteiden tuotannossa. Intian viranomaiset eivät suorittaneet tosiasiallisesti käytettyihin
tuotantopanoksiin ja todellisuudessa tapahtuneisiin maksusuorituksiin perustuvaa uutta tutkimusta sen
määrittämiseksi, onko maksuja palautettu liikaa.

3.10.5 Tuen määrän laskeminen
(94)

Perusasetuksen 3 artiklan 2 kohdan ja 5 artiklan mukaisesti tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton mahdollistavan
tuen määrä laskettiin sen edun mukaan, joka vastaanottajalle todettiin koituneen tarkastelua koskevan tutkimusa
janjakson aikana. Tässä yhteydessä katsottiin, että etu koituu vastaanottajalle sillä hetkellä, kun vientitapahtuma
suoritetaan järjestelmän mukaisesti.

(95)

Tuen määrä on suhteutettu perusasetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarkasteltavana olevan tuotteen
viennin liikevaihtoon (nimittäjä) tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla, koska tuki on riippuvainen vientitu
loksesta eikä sitä ole myönnetty suhteessa valmistettuihin, tuotettuihin, vietyihin tai kuljetettuihin määriin.

(96)

Komissio vahvisti, että tukiprosentti tämän järjestelmän perusteella tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla oli
Chandan Steel Limitedin osalta 1,31 prosenttia, Isinox Steel Limitedin osalta 1,33 prosenttia ja Venus-ryhmän
osalta 1,00 prosenttia.

(97)

Päätelmien ilmoittamisen jälkeen yksi osapuoli väitti, että vain unioniin suuntautuneesta myynnistä tarkastelua
koskevalla tutkimusajanjaksolla koituneen etuuden olisi oltava tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton
mahdollistava. Perusasetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaan kuitenkin (ks. 95 kappale) tuen määrä on suhteutettu
tarkasteltavana olevan tuotteen viennin liikevaihtoon (nimittäjä) tarkasteltavana olevalla tutkimusajanjaksolla.
Unioniin suuntautuneen viennin liikevaihtoon suhteutetun etuuden määrä oli näin ollen tasoitustoimenpiteiden
käyttöönoton mahdollistava.

3.11 Maharashtran osavaltion kannustinjärjestelmä (PSI)
(98)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että yksikään otokseen valituista vientiä harjoittavista tuottajista ei saanut tästä
järjestelmästä etuutta tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla, minkä vuoksi tässä tutkimuksessa oli
tarpeetonta arvioida tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton mahdollisuutta.
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3.12 Alueelliset tuet
(99)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että yksikään otokseen valituista vientiä harjoittavista tuottajista ei saanut näistä
järjestelmistä etuutta tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla, minkä vuoksi tässä tutkimuksessa oli
tarpeetonta arvioida tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton mahdollisuutta.
3.13 Tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton mahdollistavien tukien määrä

(100) Perusasetuksen säännösten mukaisten, yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan tasoitustullien
käyttöönoton mahdollistavien tukien määrät arvon perusteella ilmaistuina ovat seuraavat:
Taulukko 1
Tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton mahdollistavat tuet
JÄRJESTELMÄ

AAS (%)

DDS (%)

MEIS (%)

Yhteensä (%)

Chandan Steel Limited

0,88

1,02

1,31

3,21

Isinox Steels Limited

1,56

0,66

1,33

3,55

Ei sovelleta

1,82

1,00

2,82

YRITYS

Venus-ryhmä
Lähde: Tutkimus.

(101) Tuen kokonaismäärä ylittää perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisen vähimmäistason.
3.14 Päätelmät tuen jatkumisen todennäköisyydestä
(102) Perusasetuksen 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio tutki, johtaisiko toimenpiteiden voimassaolon
päättyminen tuen jatkumiseen.
(103) Kuten johdanto-osan 31–101 kappaleessa esitetään, intialaisten tarkasteltavana olevan tuotteen viejien todettiin
saaneen tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana edelleen etua Intian viranomaisten antamista tasoitustoi
menpiteiden käyttöönoton mahdollistavista tuista.
(104) Tukijärjestelmistä annetaan toistuvasti etuja, eikä ole merkkejä siitä, että nämä etuudet poistettaisiin käytöstä
lähitulevaisuudessa. DDS- ja MEIS-järjestelmistä saatava tuki itse asiassa lisääntyi tarkastelua koskevalla tutkimus
ajanjaksolla. DDS:n mukainen tukiaste ja enimmäismäärä kasvoivat, ja MEIS-järjestelmästä, jota voitiin tarkastelua
koskevan tutkimusajanjakson alussa hyödyntää vain, kun vienti suuntautui tiettyihin maihin (jäsenvaltiot eivät
sisälly näihin), tuli tämän ajanjakson lopulla sellainen, että sitä voitiin hyödyntää viennissä kaikkiin maihin.
Jälkimmäinen muutos lisäsi unioniin suuntautuvan viennin houkuttelevuutta.
(105) Vaikka ruostumattomien terästankojen hinnat unioniin ovat samanlaiset kuin kolmansiin maihin, kaikilla
otokseen valituilla vientiä harjoittavilla tuottajilla on merkittävästi käytettävissä olevaa kapasiteettia
(14–66 prosenttia). Kaikkien yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien (joiden osuus Intiasta
unioniin suuntautuvasta ruostumattomien terästankojen kokonaistuonnista on noin 46 prosenttia) kapasiteetin
käyttöaste on noin 42 prosenttia. Pelkästään näiden tuottajien käyttämätön kapasiteetti on noin 156 000 tonnia
eli 50 prosenttia unionin kokonaiskulutuksesta tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Kun otetaan
huomioon, että tähän lukuun ei sisälly niiden vientiä harjoittavien tuottajien käyttämätön kapasiteetti, jotka
vastaavat lopusta 54 prosentista Intiasta unioniin suuntautuvasta ruostumattomien terästankojen tuonnista, eikä
niiden intialaisten tuottajien, jotka eivät vie unioniin, kyseessä on varsin varovainen arvio Intian koko
käyttämättömästä kapasiteetista.
(106) Intian kansallisen teräspolitiikka-asiakirjan luonnoksen (2017) mukaan Intia oli vuonna 2015 maailman ainoa
suuri talous, jossa teräksen kysyntä osoitti positiivista kasvua (5,3 prosenttia). Otokseen valittujen vientiä
harjoittavien tuottajien tuotanto kotimarkkinoiden käyttöön tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla oli
1–17 prosenttia kokonaistuotannosta, ja yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien ylikapasiteetti oli
noin 58 prosenttia. Vaikka kotimaan kulutuksen kasvu pysyisikin vuoden 2015 tasolla, kestäisi monta vuotta,
jotta se pystyisi ottamaan vastaan ylikapasiteetin.
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(107) Unionin markkinat ovat toimenpiteistä huolimatta houkuttelevat. Kaikki otokseen valitut vientiä harjoittavat
tuottajat ovat vientiin suuntautuneita ja niiden ruostumattomien terästankojen kokonaistuotannosta
83–99 prosenttia menee vientiin. Voimassa olevista toimenpiteistä huolimatta unioni oli edelleen otokseen
valittujen vientiä harjoittavien tuottajien merkittävä vientikohde, jonka osuus oli 35–53 prosenttia kaikesta
ruostumattomien terästankojen viennistä tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Jos toimenpiteet kumotaan,
on todennäköistä, että unioniin suuntautuvan viennin määrä, joka oli merkittävä jo tarkastelua koskevalla
tutkimusajanjaksolla, kasvaisi edelleen. Tätä osoittaa hyvin yksi vientiä harjoittava tuottaja, jonka tulli laskettiin
0 prosenttiin välivaiheen tarkastelussa vuonna 2013 (ks. tarkemmin 183 kappale).
(108) Edellä esitetyn perusteella komissio päätteli, että tuetun tuonnin jatkuminen on todennäköistä.
4. VAHINGON JATKUMISEN TAI TOISTUMISEN TODENNÄKÖISYYS
4.1 Unionin tuotannonalan ja unionin tuotannon määritelmä
(109) Tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana samankaltaista tuotetta valmisti 25 tuottajaa. Nämä tuottajat
muodostavat perusasetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ’unionin tuotannonalan’.
4.2 Alustavat huomautukset
(110) Vahinkoa on arvioitu tuotantoa, tuotantokapasiteettia, kapasiteetin käyttöastetta, myyntiä, markkinaosuutta,
työllisyyttä, tuottavuutta ja kasvua koskevien suuntausten perusteella ottaen huomioon koko unionin
tuotannonalalta kerätyt tiedot sekä hintoja, kannattavuutta, kassavirtaa, pääoman saantimahdollisuuksia,
investointeja, varastoja, investointien tuottoa ja palkkoja koskevien suuntausten perusteella ottaen huomioon
otokseen valituilta unionin tuottajilta kerätyt tiedot.
(111) Markkinaolosuhteet olivat positiiviset tarkastelujaksolla vuotta 2013 lukuun ottamatta, ja ruostumattomien
terästankojen kulutus unionissa kasvoi. Kuten 3 kappaleessa todetaan, vuonna 2013 välivaiheen tarkastelussa
Virajiin sovellettava tulli alennettiin 0 prosenttiin.
4.3 Unionin kulutus
(112) Komissio määritti unionin kulutuksen laskemalla yhteen
a) kolmen otokseen valitun unionin tuottajan todennetun myynnin unionissa;
b) otoksen ulkopuolisten yhteistyössä toimineiden unionin tuottajien myynnin unionissa (tiedot saatiin tarkastelu
pyynnöstä ja tarkastuksen jälkeen Euroferin toimittamista tiedoista); sekä
c) Eurostatin raportoiman tuonnin.
(113) Ruostumattomien terästankojen unionin kulutus kehittyi seuraavasti:
Taulukko 2
Unionin kulutus (tonnia)

Unionin kulutus yhteensä (ton
nia)

2012

2013

2014

2015

Tarkastelua
koskeva tutki
musajanjakso

270 254

259 213

301 309

310 418

314 305

100

96

111

115

116

Indeksi (2012 = 100)
Lähde: Eurostat, Eurofer ja kyselyvastaukset.

(114) Unionin kulutus kasvoi 16 prosenttia tarkastelujakson aikana. Vuosikohtainen analyysi osoittaa, että ensin kulutus
väheni 4 prosenttia vuosien 2012 ja 2013 välillä ja kasvoi myöhemmin asteittain 20 prosenttiyksikköä eli
yli 55 tuhatta tonnia vuodesta 2014 tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson loppuun.
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4.4 Tuonti Intiasta
4.4.1 Intiasta tulevan tuonnin määrä ja markkinaosuus
(115) Komissio vahvisti Intiasta unioniin suuntautuvan ruostumattomien terästankojen tuonnin määrän Eurostatin
tietojen perusteella ja tuonnin markkinaosuuden vertaamalla tuontimäärää unionin kulutukseen (ks. taulukko 2).
(116) Ruostumattomien terästankojen tuonti Intiasta unioniin kehittyi seuraavasti:
Taulukko 3
Intian tuontimäärä (tonnia) ja markkinaosuus

2012

2013

2014

2015

Tarkastelua
koskeva tutki
musajanjakso

27 138

27 053

42 631

44 494

44 636

Indeksi (2012 = 100)

100

100

157

164

164

Intiasta tulevan tuonnin mark
kinaosuus (%)

10

10

14

14

14

Indeksi (2012 = 100)

100

102

140

141

140

Intiasta tulevan tuonnin määrä
(tonnia)

Lähde: Eurostat.

(117) Intiasta unioniin tulevan tuonnin määrä kasvoi merkittävästi eli 64 prosenttia tai lähes 18 000 tonnia tarkastelu
jaksolla. Vuosikohtainen analyysi osoittaa, että aluksi tuonti väheni merkityksettömän vähän vuonna 2013 ja
kasvoi sen jälkeen 57 prosenttiyksikköä vuonna 2014 ja vielä lisää 7 prosenttiyksikköä vuonna 2015 ja
tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.
(118) Aluksi vuosien 2012 ja 2013 välillä tuonti Intiasta oli vakaalla tasolla, kun taas unionin kulutus pieneni
3 prosenttia. Vuoden 2013 ja tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson välillä tuonti Intiasta kasvoi 64 prosenttia
ja unionin kulutus kasvoi 20 prosenttia. Koska Intiasta tulevan tuonnin kasvu oli suurempaa kuin unionin
kulutuksen kasvu, tämän tuonnin markkinaosuus kasvoi 10 prosentista 14 prosenttiin.
4.4.2 Intiasta tulevan tuonnin hinnat
(119) Komissio käytti Eurostatin ilmoittamia Intiasta tulevan tuonnin hintoja.
(120) Intiasta unioniin tuotavien ruostumattomien terästankojen keskimääräiset hinnat kehittyivät seuraavasti:
Taulukko 4
Intiasta tulevan tuonnin hinnat

Intiasta tulevan tuonnin hinnat
(euroa/tonni)
Indeksi (2012 = 100)

2012

2013

2014

2015

Tarkastelua
koskeva tutki
musajanjakso

2 509

2 233

2 095

2 225

2 165

100

89

84

89

86

Lähde: Eurostat.

(121) Intiasta tulevan tuonnin hinnat laskivat 14 prosenttia tarkastelujaksolla; suurin hinnanlasku tapahtui
vuosien 2012 ja 2013 välillä. Hinnat laskivat 11 prosenttia vuonna 2013, sen jälkeen vielä 5 prosenttiyksikköä
vuonna 2014, nousivat 5 prosenttiyksikköä vuonna 2015 ja laskivat vielä 3 prosenttiyksikköä tarkastelua
koskevalla tutkimusajanjaksolla.
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(122) Vaikka hintojen lasku noudatteli raaka-ainehintojen alenevaa suuntausta, komissio havaitsi, että tarkastelujakson
aikana Intiasta tulevan tuonnin keskimääräinen yksikköhinta oli merkittävästi alempi kuin unionin tuotannonalan
keskimääräinen yksikkömyyntihinta ja keskimääräinen yksikkötuotantokustannus (ks. taulukko 9), ja tämän
seurauksena unionin myyntihintoihin kohdistui voimakas hintapaine.
4.4.3 Hinnan alittavuus
(123) Komissio määritti hinnan alittavuuden tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla vertaamalla seuraavia:
a) otokseen valittujen unionin tuottajien etuyhteydettömiltä asiakkailta unionin markkinoilla veloittamat tuotelaji
kohtaiset painotetut keskimääräiset myyntihinnat, jotka on oikaistu noudettuna lähettäjältä -tasolle; sekä
b) vastaavat intialaisten otokseen valittujen tuottajien ensimmäiseltä riippumattomalta asiakkaalta unionin
markkinoilla veloittamat tuotelajikohtaiset painotetut keskimääräiset hinnat, jotka on määritetty CIF-tasolla ja
oikaistu asianmukaisesti tuonnin jälkeisten kustannusten huomioon ottamiseksi.
(124) Hintoja, jotka oikaistiin tarvittaessa ja joista oli vähennetty alennukset ja hyvitykset, vertailtiin tuotelajeittain
samassa kaupan portaassa tapahtuneiden liiketoimien osalta. Vertailun tulos ilmaistiin prosentteina otokseen
valittujen unionin tuottajien liikevaihdosta tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana.
(125) Vertailu osoitti yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien painotetun keskimääräisen hinnan
alittavuuden marginaalin olevan unionin markkinoilla 12 prosenttia tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.
4.5 Tuonti muista maista
(126) Komissio vahvisti muista maista kuin Intiasta unioniin suuntautuvan ruostumattomien terästankojen tuonnin
määrän Eurostatin tietojen perusteella ja tämän tuonnin markkinaosuuden vertaamalla tuontimäärää unionin
kulutukseen (ks. taulukko 2).
(127) Ruostumattomien terästankojen tuontimäärä muista maista unioniin kehittyi seuraavasti:
Taulukko 5
Ruostumattomien terästankojen tuonti muista maista

Tuonnin määrä (tonnia)
Indeksi (2012 = 100)
Muut maat yh
teensä

Markkinaosuus (%)
Keskimääräinen hinta (eu
roa/tonni)
Indeksi (2012 = 100)
Tuonnin määrä (tonnia)
Indeksi (2012 = 100)

Sveitsi

Markkinaosuus (%)
Keskimääräinen hinta (eu
roa/tonni)
Indeksi (2012 = 100)

2012

2013

2014

2015

Tarkastelua
koskeva
tutkimusa
janjakso

22 035

19 243

20 326

20 367

20 262

100

87

92

92

92

8

7

7

7

6

4 395

4 171

4 178

4 236

4 145

100

95

95

96

94

9 911

10 122

10 921

10 268

10 578

100

102

110

104

107

4

4

4

3

3

4 364

4 080

4 013

3 960

3 866

100

93

92

91

89
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Tuonnin määrä (tonnia)
Indeksi (2012 = 100)
Ukraina

Markkinaosuus (%)
Keskimääräinen hinta (eu
roa/tonni)
Indeksi (2012 = 100)
Tuonnin määrä (tonnia)
Indeksi (2012 = 100)

Loput muut
maat

Markkinaosuus (%)
Keskimääräinen hinta (eu
roa/tonni)
Indeksi (2012 = 100)

28.6.2017

2012

2013

2014

2015

Tarkastelua
koskeva
tutkimusa
janjakso

4 276

3 344

2 891

3 773

3 573

100

78

68

88

84

2

1

1

1

1

3 174

2 834

2 805

2 612

2 406

100

89

88

82

76

7 849

5 777

6 514

6 327

6 111

100

74

83

81

78

3

2

2

2

2

5 099

5 103

5 065

5 651

5 646

100

100

99

111

111

Lähde: Eurostat.

(128) Tuontimäärä muista kolmansista maista kuin Intiasta väheni 8 prosenttia, kun taas Intiasta tulevan tuonnin määrä
kasvoi 64 prosenttia.
(129) Tarkastelujaksolla muista maista kuin Intiasta tulevan tuonnin markkinaosuus pieneni 8 prosentista 6 prosenttiin,
kun taas Intiasta tulevan tuonnin markkinaosuus kasvoi 10 prosentista 14 prosenttiin.
(130) Intian jälkeen kahden suurimman tuojamaan markkinaosuudet pienenivät tarkastelujaksolla: Sveitsin
markkinaosuus putosi 4 prosentista 3 prosenttiin ja Ukrainan 2 prosentista 1 prosenttiin.
(131) Unionin kulutuksen kasvaessa 16 prosenttia ja unionin tuotannonalan markkinaosuuden pienentyessä
3 prosenttia tarkastelujaksolla tämä tarkoitti sitä, että Intiasta tuleva tuonti supisti unionin tuotannonalan
markkinaosuuden lisäksi myös muun tuonnin markkinaosuutta.
(132) Muista kolmansista maista tulevan tuonnin keskimääräinen hinta laski paljon hitaammin kuin Intiasta tulevan
tuonnin hinta. Niiden tuontihinnat laskivat 6 prosenttia, kun taas Intian tuontihinnat laskivat 14 prosenttia.
(133) Sveitsistä ja Ukrainasta tulevan tuonnin hinnat olivat keskimäärin merkittävästi korkeammat kuin Intiasta tulevan
tuonnin hinnat koko tarkastelujakson ajan. Nämä hinnat eivät kuitenkaan ole välttämättä suoraan vertailu
kelpoisia, koska erilainen tuotevalikoima vaikuttaa keskimääräiseen hintaan.
(134) Tuontimäärät erityisesti Sveitsistä (+ 7 %) ja Ukrainasta (– 16 %) tai yleisesti kaikista muista kolmansista maista
(– 8 %) eivät myöskään noudattaneet samanlaista voimakasta kasvusuuntausta kuin Intiasta tuleva tuonti
(+ 64 %).
(135) Intiasta tulevan tuonnin määrä lisääntyi yli 17 000 tonnia tarkastelujaksolla, ja samaan aikaan Ukrainasta tulevan
tuonnin määrä väheni noin 700 tonnia, Sveitsistä tulevan tuonnin määrä lisääntyi noin 700 tonnia ja kaikista
muista kolmansista maista (Sveitsi ja Ukraina mukaan lukien) tulevan tuonnin määrä lisääntyi noin 1 700 tonnia.
(136) Edellä esitetyn perusteella ja ottaen huomioon Sveitsistä ja Ukrainasta tulevan tuonnin huomattavasti vähäisempi
määrä Intiaan verrattuna ei ole mitään viitteitä siitä, että näistä kahdesta maasta tuleva tuonti olisi aiheuttanut
vahinkoa unionin tuotannonalalle.
(137) Muista maista kuin Intiasta (mukaan luettuna Sveitsistä ja Ukrainasta) tulevan tuonnin hinnat ovat keskimäärin
korkeammat kuin Intiasta tulevan tuonnin, ja sen markkinaosuus supistui 2 prosenttia tarkastelujaksolla.
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4.6 Unionin tuotannonalan taloudellinen tilanne
4.6.1 Yleiset huomautukset
(138) Komissio tutki perusasetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti tuetun tuonnin vaikutusta unionin tuotannonalaan
ja arvioi kaikki taloudelliset indikaattorit, jotka vaikuttivat unionin tuotannonalan tilanteeseen tarkastelujaksolla.
(139) Kuten 12 kappaleessa mainitaan, unionin tuotannonalalle mahdollisesti aiheutuneen vahingon määrittämiseen
käytettiin otantamenetelmää.
(140) Vahingon määrittämistä varten komissio erotti toisistaan makro- ja mikrotaloudelliset vahinkoindikaattorit.
(141) Komissio arvioi makrotaloudelliset indikaattorit tarkastelupyyntöön sisältyvien tietojen, Euroferin toimittamien
tietojen ja otokseen valituilta unionin tuottajilta saatujen tarkastettujen kyselyvastausten perusteella. Tiedot
liittyvät kaikkiin unionin tuottajiin.
(142) Komissio arvioi mikrotaloudelliset indikaattorit otokseen valituilta unionin tuottajilta saatuihin kyselyvastauksiin
sisältyvien tarkastettujen tietojen perusteella.
(143) Kumpaakin ryhmää koskevien tietojen todettiin edustavan unionin tuotannonalan taloudellista tilannetta.
(144) Makrotaloudelliset indikaattorit ovat tuotanto, tuotantokapasiteetti, kapasiteetin käyttöaste, myyntimäärä,
markkinaosuus, kasvu, työllisyys, tuottavuus, tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton mahdollistavien tukien
merkittävyys ja toipuminen aiemman tuetun tuonnin vaikutuksista.
(145) Mikrotaloudelliset indikaattorit ovat keskimääräiset yksikköhinnat, yksikkökustannukset, työvoimakustannukset,
varastot, kannattavuus, kassavirta, investoinnit, investointien tuotto ja pääoman saanti.
4.6.2 Makrotaloudelliset indikaattorit
4.6.2.1 Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste
(146) Unionin tuotannonalan kokonaistuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste kehittyivät tarkastelu
jaksolla seuraavasti:
Taulukko 6
Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste unionin tuottajien osalta

2012

2013

2014

2015

Tarkastelua
koskeva tutki
musajanjakso

285 000

269 000

314 000

325 000

326 000

100

94

110

114

114

475 000

470 000

491 000

494 000

493 500

Indeksi (2012 = 100)

100

99

103

104

104

Kapasiteetin käyttöaste (%)

60

57

64

66

66

Indeksi (2012 = 100)

100

95

107

110

110

Tuotantomäärä (tonnia)
Indeksi (2012 = 100)
Tuotantokapasiteetti (tonnia)

Lähde: Eurostat, Eurofer ja kyselyvastaukset.

(147) Unionin tuotannonalan tuotantomäärä lisääntyi 14 prosenttia tarkastelujakson aikana. Vuosikohtainen analyysi
osoittaa, että tuotantomäärä väheni ensin 6 prosenttia vuonna 2013 ja kasvoi sitten vähitellen
16 prosenttiyksikköä vuonna 2014 ja vielä 4 prosenttiyksikköä vuonna 2015, minkä jälkeen se pysyi samalla
tasolla tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.
(148) Unionin tuotannonalan tuotantokapasiteetti lisääntyi 4 prosenttia tarkastelujakson aikana.
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(149) Tuotantomäärän lisääntymisen seurauksena unionin tuotannonalan kapasiteetin käyttöaste kasvoi 10 prosenttia
tarkastelujakson aikana.
4.6.2.2 Myyntimäärä ja markkinaosuus
(150) Unionin tuotannonalan myyntimäärä unionissa ja markkinaosuus kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:
Taulukko 7
Unionin tuottajien myyntimäärä ja markkinaosuus

2012

2013

2014

2015

Tarkastelua
koskeva tutki
musajanjakso

221 081

212 917

238 352

245 557

249 407

Indeksi (2012 = 100)

100

96

108

111

113

Markkinaosuus (%)

82

82

79

79

79

Indeksi (2012 = 100)

100

99

96

96

96

Myyntimäärä unionissa (ton
nia)

Lähde: Eurostat, Eurofer ja kyselyvastaukset.

(151) Unionin tuotannonalan myyntimäärä unionin markkinoilla lisääntyi tarkastelujaksolla noin 13 prosenttia eli yli
28 000 tonnia, mikä on alle markkinoiden 16 prosentin kasvun (ks. taulukko 2).
(152) Vuosikohtainen analyysi osoittaa, että ensin myyntimäärä väheni 4 prosenttia vuosien 2012 ja 2013 välillä ja
kasvoi myöhemmin 12 prosenttiyksikköä vuonna 2014, 3 prosenttiyksikköä vuonna 2015 ja vielä
2 prosenttiyksikköä tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.
(153) Unionin tuotannonalan markkinaosuus pieneni 3 prosenttia tarkastelujakson aikana vuosien 2012 ja 2013
tasolta 82 prosentista 79 prosenttiin vuoden 2014 ja tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson välillä.
4.6.2.3 Kasvu
(154) Unionin kulutus kasvoi tarkastelujaksolla 16 prosenttia eli yli 44 000 tonnia. Unionin tuotannonalan
myyntimäärä lisääntyi 13 prosenttia eli yli 23 000 tonnia, mutta siitä huolimatta sen markkinaosuus supistui
4 prosenttiyksikköä.
4.6.2.4 Työllisyys ja tuottavuus
(155) Unionin tuotannonalan työllisyys ja tuottavuus kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:
Taulukko 8
Unionin tuottajien työllisyys ja tuottavuus

2012

2013

2014

2015

Tarkastelua
koskeva tutki
musajanjakso

2 150

2 150

2 150

2 150

2 150

Indeksi (2012 = 100)

100

100

100

100

100

Tuottavuus (tonnia/työntekijä)

133

125

146

151

152

Indeksi (2012 = 100)

100

94

110

114

114

Työntekijöiden lukumäärä

Lähde: Eurostat, Eurofer ja kyselyvastaukset.

(156) Unionin tuotannonalan työllisyys pysyi samalla tasolla tarkastelujakson aikana.
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(157) Koska tuotanto kasvoi 14 prosenttia tarkastelujaksolla, myös tuottavuus kasvoi 14 prosenttia saman jakson
aikana. Vuosikohtainen analyysi osoittaa, että ensin tuottavuus väheni 6 prosenttia vuosien 2012 ja 2013 välillä
ja kasvoi myöhemmin 16 prosenttiyksikköä vuonna 2014 ja vielä 4 prosenttiyksikköä vuonna 2015 ja pysyi
sitten samalla tasolla tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.
4.6.2.5 Tukimarginaalin merkittävyys ja toipuminen aiemmasta tuetusta tuonnista
(158) Komissio vahvisti, että Intiasta peräisin olevien ruostumattomien teräsputkien tuonti unionin markkinoille jatkui
tuetuin hinnoin. Intian osalta vahvistettu tukimarginaali oli tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana
selvästi vähimmäistason yläpuolella, kuten 100 kappaleessa kuvataan.
(159) Tämä osui ajallisesti yksiin Intiasta tulevan tuonnin hintojen 14 prosentin laskun kanssa tarkastelujaksolla. Tämän
seurauksena unionin tuotannonala ei kyennyt täysin saamaan hyötyä voimassa olevista tasoitustoimenpiteistä,
koska sen markkinaosuus supistui 4 prosenttia ja kannattavuus heikkeni lähes 5 prosenttiyksikköä.
4.6.3 Mikrotaloudelliset indikaattorit
4.6.3.1 Hinnat ja niihin vaikuttavat tekijät
(160) Otokseen valittujen unionin tuottajien keskimääräiset myyntihinnat etuyhteydettömille asiakkaille unionissa
kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:
Taulukko 9
Keskimääräiset myyntihinnat unionissa ja yksikkökustannukset

Keskimääräinen yksikkömyyn
tihinta unionissa (euroa/tonni)
Indeksi (2012 = 100)
Tuotannon yksikkökustannuk
set (euroa/tonni)
Indeksi (2012 = 100)

2012

2013

2014

2015

Tarkastelua
koskeva tutki
musajanjakso

3 190

2 832

2 804

2 680

2 482

100

89

88

84

78

3 012

2 772

2 681

2 561

2 459

100

92

89

85

82

Lähde: Kyselyvastaukset.

(161) Unionin tuotannonalan keskimääräinen yksikkökohtainen myyntihinta etuyhteydettömille asiakkaille unionissa
laski vakaasti 22 prosenttia tarkastelujaksolla niin, että se oli 2 482 euroa/tonni tarkastelua koskevalla tutkimus
ajanjaksolla. Unionin tuotannonalan oli mukautettava hintojaan alaspäin ottaakseen huomioon ruostumattomien
teräsputkien markkinoilla tapahtuvan myyntihintojen yleisen laskun.
(162) Unionin tuotannonalan keskimääräiset tuotantokustannukset laskivat vähemmän eli 18 prosenttia tarkaste
lujakson aikana. Tärkein tekijä, joka vaikutti tuotannon yksikkökustannusten laskuun, oli raaka-aineen hintojen
lasku, mutta vaikutusta oli myös tuottavuuden kohoamisella.
4.6.3.2 Työvoimakustannukset
(163) Otokseen valittujen unionin tuottajien keskimääräiset työvoimakustannukset kehittyivät tarkastelujaksolla
seuraavasti:
Taulukko 10
Keskimääräiset työvoimakustannukset työntekijää kohti

Keskimääräiset työvoimakus
tannukset työntekijää kohti
(euroa/työntekijä)
Indeksi (2012 = 100)
Lähde: Kyselyvastaukset.

2012

2013

2014

2015

Tarkastelua
koskeva tutki
musajanjakso

51 304

52 672

54 130

54 393

52 462

100

103

106

107

103
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(164) Unionin tuotannonalan keskimääräiset työvoimakustannukset työntekijää kohti nousivat tarkastelujaksolla vain
vähän eli 3 prosenttia.
4.6.3.3 Varastot
(165) Otokseen valittujen unionin tuottajien varastot kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:
Taulukko 11
Varastot

Loppuvarastot (tonnia)
Indeksi (2012 = 100)
Loppuvarastot
tuotannosta (%)

prosentteina

Indeksi (2012 = 100)

2012

2013

2014

2015

Tarkastelua
koskeva tutki
musajanjakso

6 857

9 336

8 493

6 331

5 778

100

136

124

92

84

6

8

7

5

5

100

134

114

85

77

Lähde: Kyselyvastaukset.

(166) Unionin tuotannonalan loppuvarastojen taso pieneni 16 prosenttia tarkastelujakson aikana. Tarkastelua koskevalla
tutkimusajanjaksolla varastot olivat noin 5 prosenttia niiden tuotannosta.
4.6.3.4 Kannattavuus, kassavirta, investoinnit, investointien tuotto ja pääoman saanti
(167) Komissio määritti unionin tuotannonalan kannattavuuden ilmaisemalla samankaltaisen tuotteen myynnistä
etuyhteydettömille asiakkaille unionissa saadun nettovoiton ennen veroja prosentteina tämän myynnin
liikevaihdosta.
(168) Otokseen valittujen unionin tuottajien kannattavuus, kassavirta, investoinnit ja investointien tuotto kehittyivät
tarkastelujaksolla seuraavasti:
Taulukko 12
Kannattavuus, kassavirta, investoinnit ja investointien tuotto

2012

2013

2014

2015

Tarkastelua
koskeva tutki
musajanjakso

Etuyhteydettömille asiakkaille
suuntautuneen
EU-myynnin
kannattavuus (% myynnin lii
kevaihdosta)

8,1

3,8

6,4

6,1

3,3

Indeksi (2012 = 100)

100

47

79

76

41

Kassavirta (miljoonaa euroa)

28,4

9,6

26,8

28,4

16,5

Indeksi (2012 = 100)

100

34

94

100

58

Investoinnit (miljoonaa euroa)

7,7

6,9

6,8

7,1

7,0

Indeksi (2012 = 100)

100

90

88

92

91

Investointien tuotto (%)

44

20

34

38

23

Indeksi (2012 = 100)

100

46

78

86

53

Lähde: Kyselyvastaukset.
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(169) Unionin tuotannonalan kannattavuus laski asteittain: vuonna 2012 se oli 8,1 prosenttia ja tarkastelua koskevalla
tutkimusajanjaksolla 3,3 prosenttia, eli laskua oli 59 prosenttia. Vuosikohtainen analyysi osoittaa, että ensin
kannattavuus väheni jyrkästi 53 prosenttia vuosien 2012 ja 2013 välillä ja lisääntyi myöhemmin
32 prosenttiyksikköä vuonna 2014, väheni hieman eli 3 prosenttiyksikköä vuonna 2015 ja väheni jälleen jyrkästi
eli 35 prosenttiyksikköä tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.
(170) Nettokassavirta osoittaa unionin tuotannonalan kykyä rahoittaa toimintaansa itse. Nettokassavirta pieneni
tarkastelujaksolla 42 prosenttia. Vuosikohtainen analyysi osoittaa indikaattorin epävakaan kehityksen. Ensin
kassavirta väheni jyrkästi 66 prosenttia vuosien 2012 ja 2013 välillä ja lisääntyi myöhemmin 60 prosenttiyksikköä
vuonna 2014, väheni hieman eli 6 prosenttiyksikköä vuonna 2015, minkä jälkeen se väheni jälleen jyrkästi eli
42 prosenttiyksikköä tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.
(171) Unionin tuotannonalan kassavirran huomattava pieneneminen johtui pääasiassa 169 kappaleessa kuvatusta
kannattavuuden merkittävästä laskusta.
(172) Tarkastelujakson aikana unionin tuotannonalan vuotuiset investoinnit samankaltaiseen tuotteeseen supistuivat
9 prosenttia eli vuoden 2012 tasolta 7,7 miljoonasta eurosta 7,0 miljoonaan euroon tarkastelua koskevalla
tutkimusajanjaksolla.
(173) Investointien tuotto on voitto prosentteina investointien nettokirjanpitoarvosta. Unionin tuotannonalan
investointien tuotto samankaltaisen tuotteen tuotannosta ja myynnistä supistui tarkastelujaksolla 47 prosenttia.

4.6.4 Unionin tuotannonalan tilannetta koskevat päätelmät
(174) Tutkimuksessa kävi ilmi, että voimassa olevista toimenpiteistä huolimatta useimmat vahinkoindikaattorit
kehittyivät negatiivisesti ja unionin tuotannonalan taloudellinen tilanne heikkeni tarkastelujaksolla.
(175) Unionin tuotannonala menetti markkinaosuuttaan 4 prosenttia, ja sen tuotot olivat jatkuvasti alemmat ja
kassavirta, investoinnit ja investointien tuotto vähenivät.
(176) Tämä negatiivinen kehitys tapahtui samanaikaisesti, kun unionin kulutus kasvoi merkittävästi eli 16 prosenttia
tarkastelujaksolla. Samaan aikaan Intiasta tulevan tuonnin määrä ja markkinaosuus unionin markkinoilla
lisääntyivät jatkuvasti.
(177) Intiasta tuetusti tuleva tuonti alitti unionin tuotannonalan hinnat 12 prosentilla tarkastelua koskevalla tutkimus
ajanjaksolla ja aiheutti hintapainetta. Hintapaine tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana oli suurempi
kuin alkuperäisessä tutkimuksessa, jossa hintojen alittavuus oli alle 2 prosenttia.
(178) Sen vuoksi unionin tuotannonalan oli alennettava myyntihintojaan pyrkiessään rajoittamaan markkinaosuuden
menetystä. Tämän seurauksena unionin tuotannonalan voitto – vaikka se oli tarkastelua koskevalla tutkimus
ajanjaksolla yhä positiivinen (3,3 prosenttia) – oli pienempi kuin alkuperäisessä tutkimuksessa vahvistettu
9,5 prosentin tavoitevoitto.
(179) Samaan aikaan muista maista kuin Intiasta tulevien ruostumattomien teräsputkien tuonnin hinnat olivat
korkeammat kuin Intiasta tulevan tuonnin, ja ne menettivät markkinaosuuttaan 2 prosenttia tarkastelujaksolla
(ks. 133 kappale).
(180) Sen vuoksi komissio päätteli, että unionin tuotannonalalle aiheutui edelleen vahinkoa tarkastelujaksolla ja
tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.

4.7 Vahingon jatkumisen todennäköisyys
(181) Vahingon jatkumisen todennäköisyyden määrittämiseksi siinä tapauksessa, että Intiaan kohdistuvat toimenpiteet
kumotaan, komissio analysoi tuotantokapasiteettia ja käyttämätöntä kapasiteettia Intiassa, vientiä Intiasta muihin
kolmansiin maihin ja unionin markkinoiden houkuttelevuutta.
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(182) Kuten 105 kappaleessa selitetään, Intian käyttämätön kapasiteetti oli tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla
varovaisten arvioiden mukaan yli 156 000 tonnia, mikä yksistään on 50 prosenttia unionin kulutuksesta samalla
kaudella.
(183) Komissio totesi myös, että kun Virajin tulli putosi 3 kappaleessa tarkoitetun tarkastelun tuloksena 0 prosenttiin
vuonna 2013, tämä tuottaja kasvatti merkittävästi läsnäoloaan unionin markkinoilla.
(184) Vuoden 2013 ja tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson välillä Virajilla oli enemmistöosuus Intiasta unioniin
suuntautuvassa tuonnissa. Virajin harjoittama tuonti lähes kolminkertaistui tällä kaudella ja sen osuus kasvoi yli
60 prosenttia.
(185) Samalla kaudella Intiasta tulevan tuonnin määrä lisääntyi 64 prosenttia ja sen markkinaosuus unionin
markkinoilla kasvoi 40 prosenttia. Valtaosa tästä kasvusta johtui Virajin harjoittaman tuonnin merkittävästä
lisääntymisestä. Tämä osoittaa, että unionin markkinoiden houkuttelevuus lisääntyi intialaisten tuottajien
kannalta. Samalla kaudella unionin tuotannonala menetti markkinaosuuttaan 3 prosenttiyksikköä ja sen
kannattavuus pieneni lähes 5 prosenttiyksikköä, minkä vuoksi sen tilanne heikkeni.
(186) Intiasta muihin maihin suuntautuvan viennin hinnat olivat vastaavalla tasolla kuin unioniin suuntautuvan viennin.
(187) Unionin markkinoiden houkuttelevuuden (ks. 105, 182 ja 183 kappale) vuoksi ainakin osa käyttämättömästä
kapasiteetista ohjataan suurella todennäköisyydellä unionin markkinoille, jos toimenpiteet kumotaan. Lisäksi
intialaiset tuottajat ovat voimakkaasti vientiin suuntautuneita, kuten 107 kappaleessa kuvataan.
(188) Intiasta tulevan tuonnin hinnat alittivat unionin myyntihinnat 12 prosentilla. Tämä osoittaa, mikä voisi olla
Intiasta tulevan tuonnin todennäköinen hintataso siinä tapauksessa, että toimenpiteet kumotaan. Tämän
perusteella on todennäköistä, että hintapaine unionin markkinoilla lisääntyy merkittävästi, jos toimenpiteet
kumotaan, mikä heikentäisi entisestään unionin tuotannonalan taloudellista tilannetta.
(189) Tämän perusteella voidaan todeta, että jos toimenpiteet kumotaan, intialaiset vientiä harjoittavat tuottajat
kasvattavat todennäköisesti tuontimääriään ja markkinaosuuksiaan unionin markkinoilla unionin tuotannonalan
myyntihinnat merkittävästi alittavilla tuetuilla hinnoilla.
(190) Tämä lisäisi hintapainetta unionin markkinoilla, millä on negatiivinen vaikutus unionin tuotannonalan
kannattavuuteen ja rahoitustilanteeseen, ja se heikentää edelleen unionin tuotannonalan taloudellista tilannetta.
(191) Edellä esitetyn perusteella komissio päätteli, että vahingon jatkuminen on erittäin todennäköistä, jos toimenpiteet
kumotaan.

5. UNIONIN ETU
(192) Perusasetuksen 31 artiklan mukaisesti komissio tarkasteli, olisiko Intiaan kohdistuvien voimassa olevien tasoitus
toimenpiteiden jatkaminen kokonaisuudessaan unionin edun vastaista.
(193) Unionin etua määritettäessä komissio arvioi kaikki asiaan liittyvät etunäkökohdat eli unionin tuotannonalan,
tuojien ja käyttäjien edut. Kaikille asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa
perusasetuksen 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
(194) Tämän perusteella komissio tutki, oliko tuen jatkumisen ja vahingon jatkumisen todennäköisyyttä koskevista
päätelmistä huolimatta olemassa pakottavia syitä, joiden johdosta olisi pääteltävä, että toimenpiteiden voimassa
pitäminen ei ole unionin edun mukaista.

5.1 Unionin tuotannonalan etu
(195) Toimenpiteiden voimassaolo ei estänyt sitä, että unionin tuotannonala menetti markkinaosuuttaan 4 prosenttia
tarkastelujaksolla (ks. 153 kappale).
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(196) Komissio päätteli myös 188 kappaleessa, että unionin tuotannonalan tilanne todennäköisesti heikentyisi, jos
Intian vastaisten tasoitustoimenpiteiden annettaisiin raueta.
(197) Sen vuoksi komissio päätteli, että Intian vastaisten toimenpiteiden voimassaolon jatkaminen olisi unionin edun
mukaista.
5.2 Tuojien etu
(198) Komissio lähetti kyselylomakkeen kahdelle yhteistyössä toimineelle tuojalle. Kumpikaan niistä ei kuitenkaan
vastannut eikä toiminut muutoinkaan yhteistyössä tässä tutkimuksessa (ks. 23 kappale). Muitakaan tuojia ei
ilmoittautunut.
(199) Sen vuoksi komissio päätteli, että ei ollut mitään viitteitä siitä, että toimenpiteiden voimassaolon jatkaminen
vaikuttaisi kielteisesti tuojiin siten, että kielteiset vaikutukset olisivat toimenpiteiden myönteisiä vaikutuksia
suuremmat.
5.3 Käyttäjien etu
(200) Yksikään unionin käyttäjä ei ilmoittautunut vireillepanon jälkeen eikä toiminut muutoinkaan yhteistyössä tässä
tutkimuksessa (ks. 20 kappale).
(201) Ruostumattomia teräsputkia käytetään erilaisiin käyttötarkoituksiin esimerkiksi autoteollisuudessa, kodinkoneissa
sekä lääketieteellisissä ja laboratoriovälineissä.
(202) Käyttäjät ovat kuitenkin vain välivaiheen toimijoita, jotka tuottavat ja toimittavat osia edellä mainittuihin
käyttötarkoituksiin, kuten komissio havaitsi alkuperäisessä tutkimuksessa.
(203) Näin ollen nämä käyttäjät ovat sellaisessa asemassa, että ne pystyvät siirtämään tasoitustulleista johtuvan hintojen
kohoamisen kokonaan tai lähes kokonaan loppukäyttäjille, joihin toimenpiteiden vaikutus on mitätön.
(204) Nämä päätelmät vahvistettiin tässä tarkastelussa, koska tutkimuksessa ei tullut esiin mitään seikkoja, jotka olisivat
tehneet pätemättömiksi nämä alkuperäiset päätelmät voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönoton jälkeisellä
kaudella.
(205) Vaikka toimenpiteet ovat olleet voimassa vuodesta 2011 lähtien, unionin käyttäjät hankkivat tarkasteltavana
olevaa tuotetta edelleen myös Intiasta. Käyttäjät eivät toimittaneet mitään tietoja, jotka olisivat osoittaneet, että
niillä olisi ollut vaikeuksia löytää muita hankintalähteitä, eikä tutkimuksessa siis käynyt ilmi tällaisia tietoja.
(206) Tämän perusteella ja ottaen huomioon alkuperäisessä tutkimuksessa tehdyt päätelmät komissio päätteli, että
toimenpiteiden voimassaolon jatkamisella ei ole merkittävää kielteistä vaikutusta käyttäjiin.
5.4 Unionin etua koskevat päätelmät
(207) Edellä esitetyn perusteella komissio päätteli, ettei ollut olemassa pakottavia syitä, joiden perusteella ei olisi unionin
edun mukaista jatkaa nykyisten toimenpiteiden voimassaoloa Intiasta peräisin olevien ruostumattomien
teräsputkien tuonnissa.
6. TASOITUSTOIMENPITEET
(208) Kaikille asianomaisille osapuolille on ilmoitettu ne olennaiset tosiseikat ja huomiot, joiden perusteella tasoitustoi
menpiteet on tarkoitus pitää voimassa. Niille annettiin myös määräaika, jonka kuluessa ne voivat esittää
huomautuksia tämän päätelmien ilmoittamisen jälkeen ja pyytää kuulemista komission ja/tai kauppaan liittyvissä
menettelyissä kuulemisesta vastaavan neuvonantajan kanssa. Toimitetut tiedot ja huomautukset otettiin
asianmukaisesti huomioon.
(209) Edellä esitetyistä näkökohdista seuraa, että perusasetuksen 18 artiklan nojalla lopullista tullia koskevalla
asetuksella, sellaisena kuin se on muutettuna muutosasetuksella, käyttöön otetut Intiasta peräisin olevien
ruostumattomien teräputkien tuonnissa sovellettavat tasoitustoimenpiteet olisi pidettävä voimassa.
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(210) Tässä asetuksessa määriteltyjä yksilöllisiä tasoitustulleja sovelletaan ainoastaan näiden yritysten eli erikseen
mainittujen oikeushenkilöiden tuottaman tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin. Jos yrityksen (erikseen
mainittuihin yrityksiin etuyhteydessä olevat yritykset mukaan luettuina) nimeä ja osoitetta ei ole erikseen mainittu
tämän asetuksen artiklaosassa, sen valmistaman tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin ei voida soveltaa näitä
tulleja, vaan siihen on sovellettava ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.
(211) Kaikki näiden yksilöllisten tasoitustullien soveltamiseen liittyvät pyynnöt (esimerkiksi yrityksen nimen
muutoksesta tai uuden tuotanto- tai myyntiyksikön perustamisesta johtuvat) on toimitettava viipymättä
komissiolle (1), ja mukaan on liitettävä kaikki asian kannalta oleelliset tiedot ja erityisesti tiedot, jotka koskevat
esimerkiksi kyseiseen nimenmuutokseen tai uuteen tuotanto- tai myyntiyksikköön mahdollisesti liittyviä yrityksen
tuotantotoiminnan sekä kotimarkkina- ja vientimyynnin muutoksia. Asetusta muutetaan tarvittaessa saattamalla
yksilöllisten tullien soveltamisalaan kuuluvien yritysten luettelo ajan tasalle.
(212) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (2)
15 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean antaman lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Otetaan käyttöön lopullinen tasoitustulli tuotaessa Intiasta peräisin olevia ruostumattomia terästankoja, jotka eivät
ole enempää valmistetut kuin kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt, muut kuin poikkileikkaukseltaan ympyrän
muotoiset läpimitaltaan vähintään 80 mm:n tangot, jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin 7222 20 21,
7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 ja 7222 20 89.
2.
Vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen tasoitustulli on seuraavien yritysten
tuottaman 1 kohdassa kuvatun tuotteen osalta seuraava:
Yritys

Tulli (%)

Taric-lisäkoodi

Chandan Steel Ltd, Mumbai

3,4

B002

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai;
Precision Metals, Mumbai;
Hindustan Inox Ltd, Mumbai;
Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai

3,3

B003

0

B004

Liitteessä luetellut yritykset

4,0

B005

Kaikki muut yritykset

4,0

B999

Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra ja Mumbai, Maharashtra

3.

Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
(1) European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgium.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1036, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, polkumyynnillä muista kuin Euroopan
unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta (EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21).
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2017.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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LIITE

Intialaiset yhteistyössä toimineet mutta otoksen ulkopuoliset vientiä harjoittavat tuottajat
Taric-lisäkoodi B005

Yrityksen nimi

Kaupunki

Ambica Steel Ltd

New Delhi

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

Navi Mumbai

Chase Bright Steel Ltd

Navi Mumbai

D.H. Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Facor Steels Ltd

Nagpur

Global Smelters Ltd

Kanpur

Indian Steel Works Ltd

Navi Mumbai

Jyoti Steel Industries Ltd

Mumbai

Laxcon Steels Ltd

Ahmedabad

Meltroll Engineering Pvt. Ltd

Mumbai

Mukand Ltd

Thane

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd

Mumbai

Panchmahal Steel Ltd

Kalol

Raajratna Metal Industries Ltd

Ahmedabad

Rimjhim Ispat Ltd

Kanpur

Sindia Steels Ltd

Mumbai

SKM Steels Ltd

Mumbai

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd

Thane

Shah Alloys Ltd

Gandhinagar
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1142,
annettu 27 päivänä kesäkuuta 2017,
asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin kyse on niiden muiden kuin
eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden luettelosta, joiden tuontiin sovelletaan tehostettua
virallista valvontaa
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen
mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 669/2009 (2) säädetään tehostettua virallista valvontaa koskevista säännöistä, joita
on sovellettava kyseisen asetuksen liitteessä I lueteltujen, jäljempänä ’luettelo’, muiden kuin eläinperäisten rehujen
ja elintarvikkeiden tuonnissa niissä saapumispaikoissa, joiden kautta ne tulevat asetuksen (EY) N:o 882/2004
liitteessä I tarkoitetuille alueille.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 669/2009 2 artiklassa säädetään, että luetteloa on tarkasteltava säännöllisesti ja vähintään
kahdesti vuodessa ottaen huomioon vähintään kyseisessä artiklassa tarkoitetut tietolähteet.

(3)

Elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän kautta vastikään ilmoitettujen elintarvikkeita
koskevien tapahtumien esiintyminen ja merkityksellisyys, Euroopan komission terveyden ja elintarviketurval
lisuuden pääosaston terveys- ja elintarviketarkastusten ja analysoinnin osaston suorittamat tarkastukset
kolmansissa maissa sekä jäsenvaltioiden komissiolle muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden eristä
asetuksen (EY) N:o 669/2009 15 artiklan mukaisesti puolivuosittain toimittamat raportit osoittavat, että luetteloa
olisi muutettava.

(4)

Erityisesti Turkista ja Iranista peräisin olevien kuivattujen viinirypäleiden, Sri Lankasta peräisin olevien
paprikoiden (Capsicum spp.), Senegalista peräisin olevien maapähkinöiden ja niistä saatujen tuotteiden sekä
Nigeriasta ja Sudanista peräisin olevien seesaminsiementen erien osalta asiaan liittyvät tietolähteet osoittavat, että
on ilmennyt uusia riskejä, joiden vuoksi tehostetun virallisen valvonnan käyttöönotto on tarpeen. Sen vuoksi
luetteloon olisi sisällytettävä kyseisiä eriä koskevat kohdat.

(5)

Luetteloa olisi muutettava myös lisäämällä virallisen valvonnan tiheyttä niiden tuotteiden osalta, jotka
käytettävissä olevien tietojen mukaan vastaavat asiaankuuluvaa unionin lainsäädäntöä aiempaa huonommin ja
joiden osalta näin ollen on perusteltua lisätä virallista valvontaa. Luettelossa olevaa kohtaa, joka koskee Turkista
peräisin olevia kuivattuja aprikooseja, olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Luetteloa olisi lisäksi muutettava vähentämällä virallisen valvonnan tiheyttä niiden tuotteiden osalta, jotka asiaan
liittyvien tietolähteiden mukaan yleisesti ottaen vastaavat aiempaa paremmin asiaankuuluvia unionin
lainsäädännössä säädettyjä vaatimuksia ja joiden virallinen valvonta nykytasolla ei sen vuoksi enää ole
asianmukaista. Luettelossa olevia kohtia, jotka koskevat Keniasta peräisin olevia silpimättömiä herneitä ja Kiinasta
peräisin olevia Brassica oleracea -sukuisia kaaleja (”kiinalainen parsakaali”), olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Luetteloa olisi muutettava myös siten, että poistetaan niiden tuotteiden tiedot, jotka ovat käytettävissä olevien
tietojen mukaan yleisesti ottaen riittävässä määrin asiaankuuluvien unionin lainsäädännössä säädettyjen turvalli
suusvaatimusten mukaiset ja joiden tehostettu virallinen valvonta ei sen vuoksi enää ole perusteltua. Sen vuoksi
luettelossa olevat kohdat, jotka koskevat Kambodžasta peräisin olevia munakoisoja ja Intiasta peräisin olevia
entsyymejä, olisi poistettava.

(8)

Johdonmukaisuuden ja selkeyden vuoksi on aiheellista korvata asetuksen (EY) N:o 669/2009 liite I tämän
asetuksen liitteellä.

(1) EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.
(2) Komission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen
valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta (EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11).
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(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 669/2009 olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon
mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 669/2009 liite I tämän asetuksen liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2017.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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LIITE

”LIITE I
Muut kuin eläinperäiset rehut ja elintarvikkeet, jotka asetetaan tehostettuun viralliseen valvontaan
nimetyssä saapumispaikassa

Rehut ja elintarvikkeet
(käyttötarkoitus)

Ananakset

CN-koodi (1)

Taric-alani
mike

0804 30 00

Alkuperämaa

— 1202 41 00

— Maapähkinät, kuoritut

— 1202 42 00

— Maapähkinävoi

— 2008 11 10

Fyysisten ja
tunnistustarkas
tusten tiheys (%)

Benin (BJ)

Torjunta-aine
jäämät (2) (3)

20

Bolivia (BO)

Aflatoksiinit

50

Kambodža
(KH)

Torjunta-aine
jäämät (2) (4)

50

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)
— Maapähkinät, kuorelliset

Vaara

— Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai — 2008 11 91;
säilötyt
2008 11 96;
2008 11 98
(Rehut ja elintarvikkeet)
Pitkäpavut

ex 0708 20 00;

10

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna ungui ex 0710 22 00
culata spp. unguiculata)

10

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt
vihannekset)
Kiinanlehtiselleri (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Kambodža
(KH)

Torjunta-aine
jäämät (2) (5)

50

ex 0704 90 90

40

Kiina (CN)

Torjunta-aine
jäämät (2)

20

Kiina (CN)

Torjunta-aine
jäämät (2) (7)

10

Dominikaani
nen tasavalta
(DO)

Torjunta-aine
jäämät (2) (8)

20

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt yrtit)
Brassica oleracea
(muu syötävä Brassica-sukuinen kaali, ”kiinalai
nen parsakaali”) (6)
(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)
Tee, myös maustettu

0902

(Elintarvikkeet)
— Makeat ja miedot paprikat (Capsicum an — 0709 60 10;
nuum)
0710 80 51
— Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) — ex 0709 60 99;
(Capsicum spp.)
ex 0710 80 59

20

— Pitkäpavut (Vigna unguiculata spp. sesquipe — ex 0708 20 00;
dalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)
ex 0710 22 00

10

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

20

10
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Rehut ja elintarvikkeet
(käyttötarkoitus)

Mansikat

Euroopan unionin virallinen lehti

CN-koodi (1)

Taric-alani
mike

0810 10 00

28.6.2017

Alkuperämaa

— Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) — ex 0709 60 99;
(Capsicum spp.)
ex 0710 80 59

Fyysisten ja
tunnistustarkas
tusten tiheys (%)

Egypti (EG)

Torjunta-aine
jäämät (2) (9)

10

Egypti (EG)

Torjunta-aine
jäämät (2) (10)

10

Egypti (EG)

Torjunta-aine
jäämät (2) (3)

20

Gambia (GM)

Aflatoksiinit

50

Georgia (GE)

Aflatoksiinit

20

Ghana (GH)

Sudan-vä
rit (11)

50

Iran (IR)

Okratok
siini A

5

Kenia (KE)

Torjunta-aine
jäämät (2) (13)

5

Madagaskar
(MG)

Aflatoksiinit

50

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)
— Makeat ja miedot paprikat (Capsicum an — 0709 60 10;
nuum)
0710 80 51

Vaara

20
20

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)
Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

0806 10 10

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)
— Maapähkinät, kuorelliset

— 1202 41 00

— Maapähkinät, kuoritut

— 1202 42 00

— Maapähkinävoi

— 2008 11 10

— Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai — 2008 11 91;
säilötyt
2008 11 96;
2008 11 98
(Rehut ja elintarvikkeet)
— Hasselpähkinät, kuorelliset

— 0802 21 00

— Hasselpähkinät, kuoritut

— 0802 22 00

(Elintarvikkeet)
Palmuöljy

1511 10 90;

(Elintarvikkeet)

1511 90 11;
ex 1511 90 19;

90

1511 90 99
Kuivatut viinirypäleet

0806 20

(Elintarvikkeet)
Herneet (silpimättömät)

ex 0708 10 00

40

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)
— Maapähkinät, kuorelliset

— 1202 41 00
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Rehut ja elintarvikkeet
(käyttötarkoitus)
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CN-koodi (1)

— Maapähkinät, kuoritut

— 1202 42 00

— Maapähkinävoi

— 2008 11 10

Taric-alani
mike

L 165/33

Alkuperämaa

Vaara

Fyysisten ja
tunnistustarkas
tusten tiheys (%)

— Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai — 2008 11 91;
säilötyt
2008 11 96;
2008 11 98
(Rehut ja elintarvikkeet)
Seesaminsiemenet

1207 40 90

Nigeria (NG)

Salmonella (12)

50

— Maapähkinät, kuorelliset

— 1202 41 00

Senegal (SN)

Aflatoksiinit

50

— Maapähkinät, kuoritut

— 1202 42 00

— Maapähkinävoi

— 2008 11 10

Serbia (RS)

Norovirus

10

Sierra Leone
(SL)

Aflatoksiinit

50

Sri Lanka (LK)

Aflatoksiinit

20

Sudan (SD)

Aflatoksiinit

50

Sudan (SD)

Salmonella (12)

50

20

Thaimaa (TH)

Torjunta-aine
jäämät (2) (14)

10

10

Thaimaa (TH)

Torjunta-aine
jäämät (2) (15)

20

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

— Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai — 2008 11 91;
säilötyt
2008 11 96;
2008 11 98
(Rehut ja elintarvikkeet)
Vadelmat
(Elintarvikkeet – jäädytetyt)

0811 20 31;
ex 0811 20 11;

10

ex 0811 20 19

10

Vesimelonin (Egusi, Citrullus spp.) siemenet ja ex 1207 70 00;
niistä saadut tuotteet
ex 1106 30 90;
(Elintarvikkeet)
ex 2008 99 99

10

Paprikat (makeat ja miedot sekä muut kuin ma ex 2008
keat ja miedot) (Capsicum spp.)
0904
(Elintarvikkeet – kuivatut, paahdetut, murskatut tai
ex 0904
jauhetut)
ex 0904

79

99 99;

30
50

21 10;
21 90;

20

22 00

11; 19

— Maapähkinät, kuorelliset

— 1202 41 00

— Maapähkinät, kuoritut

— 1202 42 00

— Maapähkinävoi

— 2008 11 10

— Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai — 2008 11 91;
säilötyt
2008 11 96;
2008 11 98
(Rehut ja elintarvikkeet)
Seesaminsiemenet

1207 40 90

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)
Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsi ex 0709 60 99
cum spp.)
(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)
— Pitkäpavut (Vigna unguiculata spp. sesquipe — ex 0708 20 00;
dalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)
ex 0710 22 00

10
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CN-koodi (1)

Taric-alani
mike
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Alkuperämaa

Vaara

Fyysisten ja
tunnistustarkas
tusten tiheys (%)

— 0709 30 00;
ex 0710 80 95

72

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt
vihannekset)
Kuivatut viinirypäleet

0806 20

Turkki (TR)

Okratok
siini A

5

— 0813 10 00

Turkki (TR)

Sulfiitit (16)

20

0805 50 10

Turkki (TR)

Torjunta-aine
jäämät (2)

20

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0709 60 10;

Turkki (TR)

0710 80 51

Torjunta-aine
jäämät (2) (17)

10

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

(Elintarvikkeet)
— Kuivatut aprikoosit

— Aprikoosit, muulla tavalla valmistetut tai — 2008 50 61
säilötyt
(Elintarvikkeet)
Sitruunat (Citrus limon, Citrus limonum)
(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai kuivatut)

Viininlehdet

ex 2008 99 99

11; 19

Turkki (TR)

Torjunta-aine
jäämät (2) (18)

50

ex 0810 90 75

30

Turkki (TR)

Torjunta-aine
jäämät (2) (19)

20

Uganda (UG)

Torjunta-aine
jäämät (2)

20

Uganda (UG)

Salmonella (12)

50

Yhdysvallat
(US)

Aflatoksiinit

10

Uzbekistan
(UZ)

Sulfiitit (16)

50

Vietnam (VN)

Torjunta-aine
jäämät (2) (20)

50

(Elintarvikkeet)
Granaattiomenat
(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)
— Munakoisot (Solanum melongena)

— 0709 30 00;
ex 0710 80 95

72

— Afrikkalainen munakoiso (Solanum aethiopi — ex 0709 99 90;
cum)
ex 0710 80 95

80
72

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt
vihannekset)
Seesaminsiemenet

1207 40 90

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)
— Pistaasipähkinät, kuorelliset

— 0802 51 00

— Pistaasipähkinät, kuoritut

— 0802 52 00

(Elintarvikkeet)
— Kuivatut aprikoosit

— 0813 10 00

— Aprikoosit, muulla tavalla valmistetut tai — 2008 50 61
säilötyt
(Elintarvikkeet)
— Korianterin lehdet

— ex 0709 99 90

72

— Basilika (pyhä basilika, makea basilika)

— ex 1211 90 86

20
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(käyttötarkoitus)
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CN-koodi (1)

Taric-alani
mike

— Minttu

— ex 1211 90 86

30

— Persilja

— ex 0709 99 90

40

— ex 0709 99 90

20

— Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) — ex 0709 60 99
(Capsicum spp.)

20

L 165/35
Fyysisten ja
tunnistustarkas
tusten tiheys (%)

Alkuperämaa

Vaara

Vietnam (VN)

Torjunta-aine
jäämät (2) (20)

50

Vietnam (VN)

Torjunta-aine
jäämät (2) (20)

10

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt yrtit)
— Okra

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)
— Pitaijat
(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

— ex 0810 90 20

10

(1) Jos johonkin CN-koodiin kuuluvista tuotteista vain osalle on tehtävä tarkastukset ja jollei kyseisen koodin osalta ole olemassa erityistä alanimi
kettä, CN-koodi on merkitty tunnuksella ”ex”.
(2) Ainakin niiden torjunta-aineiden jäämät, jotka on lueteltu torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja re
huissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1) 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytyssä valvontaohjelmassa ja jotka
voidaan analysoida monijäämämenetelmillä, joiden perustana on GC-MS ja LC-MS (torjunta-aineita seurattava ainoastaan kasviperäisissä tuotteissa
tai niiden pinnalla).
(3) Etefonin jäämät.
(4) Klorbufaamin jäämät.
(5) Fentoaatin jäämät.
(6) Laji Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Tunnetaan myös nimillä ”Kai Lan”, ”Gai Lan”, ”Gailan”, ”Kai
lan”, ”Chinese kale”, ”Jie Lan”.
(7) Trifluraliinin jäämät.
(8) Seuraavien jäämät: asefaatti, aldikarbi (aldikarbin, sen sulfoksidin ja sen sulfonin summa ilmaistuna aldikarbina), amitratsi (amitratsi ja sen 2,4-di
metyylianiliiniä sisältävät metaboliitit ilmaistuna amitratsina), diafentiuroni, dikofoli (p,p′- ja o,p′-isomeerien summa), ditiokarbamaatit (ditiokar
bamaatit ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami) ja metiokarbi (metiokarbin sekä me
tiokarbin sulfoksidin ja sulfonin summa ilmaistuna metiokarbina).
(9) Seuraavien jäämät: heksaflumuroni, metiokarbi (metiokarbin sekä metiokarbin sulfoksidin ja sulfonin summa ilmaistuna metiokarbina), fentoaatti
ja tiofanaattimetyyli.
(10) Seuraavien jäämät: dikofoli (p,p′- ja o,p′-isomeerien summa), dinotefuraani, folpetti, prokloratsi (prokloratsin ja sen 2,4,6-triklorofenyyliryhmän
sisältävien metaboliittien summa ilmaistuna prokloratsina), tiofanaattimetyyli ja triforiini.
(11) Tässä liitteessä ’sudan-väreillä’ tarkoitetaan seuraavia kemiallisia aineita: i) sudan I (CAS-numero 842-07-9); ii) sudan II (CAS-numero 3118-97-6);
iii) sudan III (CAS-numero 85-86-9); iv) scarletinpuna; tai sudan IV (CAS-numero 85-83-6).
(12) Vertailumenetelmä EN/ISO 6579–1 tai sen avulla EN/ISO 16140 -standardin tuoreimman version tai muun samanlaisen kansainvälisesti hyväksy
tyn protokollan mukaisesti validoitu menetelmä.
(13) Seuraavien jäämät: asefaatti ja diafentiuroni.
(14) Seuraavien jäämät: formetanaatti (formetanaatin ja sen suolojen summa ilmaistuna formetanaatti(hydrokloridi)na), protiofossi ja triforiini.
(15) Seuraavien jäämät: asefaatti, dikrotofossi, protiofossi, kinalfossi ja triforiini.
(16) Vertailumenetelmä: EN 1988–1:1998, EN 1988–2:1998 tai ISO 5522:1981.
(17) Seuraavien jäämät: diafentiuroni, formetanaatti (formetanaatin ja sen suolojen summa ilmaistuna formetanaatti(hydrokloridi)na) ja tiofanaattime
tyyli.
(18) Seuraavien jäämät: ditiokarbamaatit (ditiokarbamaatit ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja
tsiraami) ja metrafenoni.
(19) Prokloratsin jäämät.
(20) Seuraavien jäämät: ditiokarbamaatit (ditiokarbamaatit ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja
tsiraami), fentoaatti ja kinalfossi.”
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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU, Euratom) 2017/1143,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 2017,
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen, jota Ranskan tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 302 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,
ottaa huomioon Ranskan hallituksen ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä syyskuuta 2015 ja 1 päivänä lokakuuta 2015 päätökset (EU, Euratom)
2015/1600 (1) ja (EU, Euratom) 2015/1790 (2) Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimeämisestä
21 päivänä syyskuuta 2015 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2020 päättyväksi kaudeksi.

(2)

Yksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen paikka on vapautunut Michel DUBROMELin toimikauden
päätyttyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Nimetään Arnaud SCHWARTZ, Secrétaire national de France Nature environnement, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 20 päivään syyskuuta 2020.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 26 päivänä kesäkuuta 2017.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
J. MIZZI

(1) Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2015/1600, annettu 18 päivänä syyskuuta 2015, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten
nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2015 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 248, 24.9.2015, s. 53).
(2) Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2015/1790, annettu 1 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten
nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2015 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 260, 7.10.2015, s. 23).
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/1144,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 2017,
Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä
Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle
(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4136)
(Ainoastaan bulgarian-, englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, liettuan-, maltan-, portugalin-,
puolan-, ranskan-, romanian-, saksan-, slovakin- ja tanskankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY)
N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008
kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan,
on kuullut maatalousrahastojen komiteaa
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (2) 31 artiklan ja 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 52 artiklan mukaisesti komissio tekee tarvittavat tarkastukset, antaa jäsenvaltioille tiedoksi
tarkastustensa tulokset, ottaa huomioon jäsenvaltioiden huomautukset, aloittaa kahdenväliset keskustelut
sopimukseen pääsemiseksi kyseisten jäsenvaltioiden kanssa ja antaa niille muodollisesti päätelmänsä tiedoksi.

(2)

Jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus pyytää sovittelumenettelyn aloittamista. Tätä mahdollisuutta onkin käytetty
joissakin tapauksissa, ja komissio on tarkastellut menettelyn päätteeksi laadittuja kertomuksia.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 mukaisesti ainoastaan sellaiset maatalousmenot, jotka ovat aiheutuneet unionin
oikeuden mukaisesti, voidaan rahoittaa.

(4)

Tehdyistä tarkastuksista, kahdenvälisten keskustelujen tuloksista ja sovittelumenettelyistä on käynyt ilmi, ettei osa
jäsenvaltioiden ilmoittamista menoista täytä tätä edellytystä, eikä niitä näin ollen voida rahoittaa maataloustukira
hastosta tai maaseuturahastosta.

(5)

Olisi ilmoitettava määrät, joita ei ole hyväksytty maksettaviksi maataloustukirahastosta tai maaseuturahastosta.
Nämä määrät eivät koske menoja, jotka ovat aiheutuneet aikaisemmin kuin 24 kuukautta ennen tarkastusten
tuloksista jäsenvaltioille annettua komission kirjallista tiedonantoa.

(6)

Tällä päätöksellä unionin rahoituksen ulkopuolelle jätetyissä määrissä olisi otettava huomioon myös kaikki
asetuksen (EU) N:o 1306/2013 41 artiklan mukaiset vähennykset tai keskeytykset siksi, että tällaiset vähennykset
tai keskeytykset ovat luonteeltaan väliaikaisia eivätkä rajoita kyseisen asetuksen 51 tai 52 artiklan nojalla tehtyjen
päätösten soveltamista.

(7)

Komissio on tässä päätöksessä tarkoitetuissa tapauksissa ilmoittanut asiaa koskevassa yhteenvetokertomuksessa (3)
jäsenvaltioille arvion unionin oikeuden noudattamatta jättämisen vuoksi rahoituksen ulkopuolelle jätettävistä
määristä.

(8)

Tämä päätös ei estä komissiota tekemästä rahoitusta koskevia päätelmiä sellaisten Euroopan unionin
tuomioistuimen tuomioiden perusteella, jotka annetaan 31 päivänä maaliskuuta 2017 vireillä olleissa asioissa,

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.
(2) Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (EUVL L 209,
11.8.2005, s. 1).
(3) Ares(2017)2831484, 7.6.2017.
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Liitteessä esitetyt, jäsenvaltioiden nimeämien maksajavirastojen maataloustukirahastolle tai maaseuturahastolle
ilmoittamiin menoihin liittyvät määrät jätetään unionin rahoituksen ulkopuolelle.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Bulgarian kuningaskunnalle, Tanskan kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle, Helleenien
tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Liettuan tasavallalle, Luxemburgin
suurherttuakunnalle, Maltan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Itävallan tasavallalle, Puolan tasavallalle,
Portugalin tasavallalle, Romanialle, Slovakian tasavallalle sekä Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningas
kunnalle.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2017.
Komission puolesta
Phil HOGAN

Komission jäsen

28.6.2017

LIITE

Alamomentti: 0 50 40501

RO

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus
FI

Jäsen
valtio

Asiassa T-145/15 annettuun tuomi
oon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

22 850 154,78

6 418 693,16

16 431 461,62

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
täydentävä suora tuki
(2007–2013)

2010

Asiassa T-145/15 annettuun tuomi
oon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

8 507 107,30

1 459 929,21

7 047 178,09

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinja 2 (2007–
2013, pinta-alaperusteiset
toimenpiteet)

2011

Asiassa T-145/15 annettuun tuomi
oon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

13 471 514,97

2 311 644,65

11 159 870,32

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinja 2 (2007–
2013, pinta-alaperusteiset
toimenpiteet)

2011

Asiassa T-145/15 annettuun tuomi
oon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

129 773,68

– 481,74

130 255,42

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
täydentävä suora tuki
(2007–2013)

2011

Asiassa T-145/15 annettuun tuomi
oon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 10 435,76

0,00

– 10 435,76

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinja 2 (2007–
2013, pinta-alaperusteiset
toimenpiteet)

2012

Asiassa T-145/15 annettuun tuomi
oon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

1 924 121,26

330 203,99

1 593 917,27

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinja 2 (2007–
2013, pinta-alaperusteiset
toimenpiteet)

2012

Asiassa T-145/15 annettuun tuomi
oon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 394 552,63

0,00

– 394 552,63
L 165/39
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Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinja 2 (2007–
2013, pinta-alaperusteiset
toimenpiteet)

Toimenpide

Jäsen
valtio

LT

Toimenpide

Valuutta

euroa

Määrä

47 125 375,13

Tyyppi

Asiassa T-145/15 annettuun tuomi
oon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

10,00 %

euroa

– 60 445,30

0,00

– 60 445,30

RO yh
teensä:

euroa

46 417 238,30

10 519 989,27

35 897 249,03

Varain
hoito
vuosi

2010

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

9.10.2015
annetun
päätöksen KERTALUON
C(2015)6810
rahoitusvaikutukset;
TEINEN
päätöksellä vähennettiin kausien
16.10.–31.12.2014,
1.1.2015–
31.3.2015 ja 1.4.–30.6.2015 menoi
hin liittyviä välimaksuja

Vähennykset

10 519 989,27

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

euroa

708 136,83

0,00

708 136,83

LT yhteensä:

euroa

708 136,83

0,00

708 136,83

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Rahoitusvaikutus

Euroopan unionin virallinen lehti

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinja 4 – Leader
(2007–2013)

2012

Peruste

FI

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
täydentävä suora tuki
(2007–2013)

Varain
hoito
vuosi

L 165/40

Jäsen
valtio

36 605 385,86

Alamomentti: 050 7 01 07
Jäsen
valtio

MT

Toimenpide

Sääntöjenvastaisuudet

Varain
hoito
vuosi

2016

Peruste

Tyyppi

Sääntöjenvastaisuuksien selvittämistä KERTALUON
varten perityn määrän takaisinmaksu
TEINEN

Rahoitusvaikutus

euroa

201 499,67

0,00

201 499,67

euroa

201 499,67

0,00

201 499,67

28.6.2017

MT yh
teensä:

Vähennykset

PL

Toimenpide

Hedelmät ja vihannekset –
Esihyväksytyt
tuottajaryhmät

Varain
hoito
vuosi

2012

Peruste

Tyyppi

Takaisinmaksu kaudelta 16.10.2011–
13.2.2012

KIINTEÄ

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

euroa

12 517 258,69

5 006 903,48

7 510 355,21

PL yhteensä:

euroa

12 517 258,69

5 006 903,48

7 510 355,21

Oikaisu (%)

Valuutta

FI

25,00 %

28.6.2017

Jäsen
valtio

Jäsen
valtio

RO

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

Asiassa T-145/15 annettuun tuomi
oon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

60 723 392,19

2 629 950,76

58 093 441,43

Muu suora tuki –
Energiakasvit

2010

Asiassa T-145/15 annettuun tuomi
oon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

185 062,92

370,13

184 692,79

Muut suorat tuet

2010

Asiassa T-145/15 annettuun tuomi
oon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

83 561,22

7 140,83

76 420,39

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

2011

Asiassa T-145/15 annettuun tuomi
oon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

34 885 948,11

765 982,00

34 119 966,11

Muut suorat tuet

2011

Asiassa T-145/15 annettuun tuomi
oon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

40 279,67

0,00

40 279,67

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

2011

Asiassa T-145/15 annettuun tuomi
oon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

14 498,34

29,00

14 469,34

Muu suora tuki –
Energiakasvit

2011

Asiassa T-145/15 annettuun tuomi
oon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

23,62

0,05

23,57

Muut suorat tuet

2011

Asiassa T-145/15 annettuun tuomi
oon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 6,62

– 0,01

– 6,61

L 165/41
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Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2012

Asiassa T-145/15 annettuun tuomi
oon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

40 874,57

0,00

40 874,57

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

2012

Asiassa T-145/15 annettuun tuomi
oon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 98 628,64

0,00

– 98 628,64

Muu suora tuki –
Energiakasvit

2012

Asiassa T-145/15 annettuun tuomi
oon perustuva takaisinmaksu

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 6,51

0,00

– 6,51

RO yh
teensä:

euroa

95 874 998,87

3 403 472,76

92 471 526,11

FI

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

L 165/42

Jäsen
valtio

euroa

Määrä

108 593 757,23

Vähennykset

8 410 376,24

Euroopan unionin virallinen lehti

Valuutta

Rahoitusvaikutus

100 183 380,99

Momentti: 67 0 1

Jäsen
valtio

AT

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2014

Kahden olennaisen
puuttuminen

tarkastuksen

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 677 033,31

– 677 033,31

0,00

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat, ml.
markkinoiltapoistot

2015

Kahden olennaisen
puuttuminen

tarkastuksen

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 763 280,20

0,00

– 763 280,20

AT yh
teensä:

euroa

– 1 440 313,51

– 677 033,31

– 763 280,20

28.6.2017

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat, ml.
markkinoiltapoistot

BG

Täydentävät ehdot

Peruste

Tyyppi

2013

Puutteet paikalla tehtävien tarkastus
ten soveltamisalassa, laajuudessa ja
laadussa sekä SMR-vaatimuksia 7
ja 8 koskevassa raportoinnissa, poik
keamia sovellettu, hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

3,00 %

euroa

– 174 830,40

– 1 875,59

– 172 954,81

Täydentävät ehdot

2013

Puutteet paikalla tehtävien tarkastus
ten soveltamisalassa, laajuudessa ja
laadussa sekä SMR-vaatimuksia 7
ja 8 koskevassa raportoinnissa, poik
keamia sovellettu, hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

6,00 %

euroa

– 8 128,40

0,00

– 8 128,40

Täydentävät ehdot

2014

Puutteet paikalla tehtävien tarkastus
ten soveltamisalassa, laajuudessa ja
laadussa sekä SMR-vaatimuksia 7
ja 8 koskevassa raportoinnissa, poik
keamia sovellettu, hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

6,00 %

euroa

– 391 569,13

– 150,78

– 391 418,35

Täydentävät ehdot

2013

SMR-vaatimuksia 7 ja 8 koskevien
pakollisten tarkastusten määrä jäänyt
saavuttamatta, heikkoudet tarkastus
ten määrän lisäämisessä, haku
vuosi 2014

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 21 192,88

0,00

– 21 192,88

Täydentävät ehdot

2015

SMR-vaatimuksia 7 ja 8 koskevien
pakollisten tarkastusten määrä jäänyt
saavuttamatta, heikkoudet tarkastus
ten määrän lisäämisessä, haku
vuosi 2014

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 1 172 970,16

– 526,34

– 1 172 443,82

BG yh
teensä:

euroa

– 1 768 690,97

– 2 552,71

– 1 766 138,26

Toimenpide

2013

Peruste

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

Tyyppi

Hakuvuosi 2012, Tukeen kelpaamat KERTALUON
tomat alueet
TEINEN

Oikaisu (%)

Valuutta

euroa

Määrä

– 23 056,56

Vähennykset

0,00

Rahoitusvaikutus

– 23 056,56

L 165/43

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

Varain
hoito
vuosi

Oikaisu (%)

Euroopan unionin virallinen lehti

DE

Varain
hoito
vuosi

FI

Jäsen
valtio

Toimenpide

28.6.2017

Jäsen
valtio

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

Hakuvuosi 2013, Tukeen kelpaamat KERTALUON
tomat alueet
TEINEN

euroa

– 23 513,46

0,00

– 23 513,46

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

2015

Hakuvuosi 2014, Tukeen kelpaamat KERTALUON
tomat alueet
TEINEN

euroa

– 27 314,63

0,00

– 27 314,63

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

2015

Hakuvuosi 2014, Taannehtiva takai KERTALUON
sinperintä
TEINEN

euroa

– 9 023,01

– 5 362,92

– 3 660,09

Sääntöjenvastaisuudet

2011

Perusteettoman maksun takaisinperi KERTALUON
mättä jättämisestä johtuva laiminly
TEINEN
önti

euroa

– 1 298,67

0,00

– 1 298,67

Sääntöjenvastaisuudet

2013

Perusteeton päätös olla jatkamatta ta KERTALUON
kaisinperintämenettelyä
TEINEN

euroa

– 4 523,94

0,00

– 4 523,94

Sääntöjenvastaisuudet

2011

Takaisinperintämenettelyn
ton lopettaminen

euroa

– 46 219,07

0,00

– 46 219,07

euroa

– 134 949,34

– 5 362,92

– 129 586,42

perustee KERTALUON
TEINEN

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Euroopan unionin virallinen lehti

2014

FI

DK

Määrä

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

DE yh
teensä:
Jäsen
valtio

Valuutta

L 165/44

Jäsen
valtio

Rahoitusvaikutus

2015

Varainhoitovuosi 2015 – Viljelyloh KERTALUON
kojen tunnistamisjärjestelmän laatu
TEINEN

euroa

– 174 979,00

0,00

– 174 979,00

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

2015

Varainhoitovuosi 2015 – Taannehtiva KERTALUON
TEINEN
takaisinperintä

euroa

– 736 162,00

0,00

– 736 162,00

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

2016

Varainhoitovuosi 2016 – paikalla KERTALUON
TEINEN
tehtävät tarkastukset – tukikelpoisuu
den tarkastaminen

euroa

– 522 366,00

0,00

– 522 366,00

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

2016

Varainhoitovuosi 2016 – paikalla KERTALUON
tehtävät tarkastukset – ekologinen ala
TEINEN

euroa

– 54 849,00

0,00

– 54 849,00

28.6.2017

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2016

Varainhoitovuosi 2016 – Viljelyloh KERTALUON
kojen tunnistamisjärjestelmän laatu
TEINEN

euroa

– 174 587,00

0,00

– 174 587,00

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

2016

Varainhoitovuosi 2016 – Taannehtiva KERTALUON
takaisinperintä
TEINEN

euroa

– 1 243 766,00

0,00

– 1 243 766,00

euroa

– 2 906 709,00

0,00

– 2 906 709,00

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

FI

Rahoitusvaikutus

2014

Hakuvuosi 2013: Paikalla tehtävien KERTALUON
tarkastusten riittämätön laatu
TEINEN

euroa

– 9 312,36

0,00

– 9 312,36

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

2015

Hakuvuosi 2013: Paikalla tehtävien KERTALUON
tarkastusten riittämätön laatu
TEINEN

euroa

– 26,35

0,00

– 26,35

Täydentävät ehdot

2015

Puutteet eläinten hyvinvointia kos KERTALUON
kevan tarkastusotoksen satunnai
TEINEN
sesti valitussa osassa, hakuvuodet
2012–2014

euroa

– 66 615,68

0,00

– 66 615,68

Täydentävät ehdot

2014

Puutteet paikalla tehtävien tarkastus
ten soveltamisalassa ja laadussa – Pai
kalla tehtävien tarkastusten puutteelli
nen raportointi – Paikalla tehtävien
tarkastusten myöhäinen toteutus –
Puutteellinen riskianalyysi – Pilari I –
hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 240 657,88

– 11 564,21

– 229 093,67

Täydentävät ehdot

2013

Puutteet paikalla tehtävien tarkastus
ten soveltamisalassa ja laadussa – Pai
kalla tehtävien tarkastusten puutteelli
nen raportointi – Paikalla tehtävien
tarkastusten myöhäinen toteutus –
Puutteellinen riskianalyysi – Viini –
hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 30,18

0,00

– 30,18

L 165/45

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet
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ES

Määrä

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

DK yh
teensä:
Jäsen
valtio

Valuutta

28.6.2017

Jäsen
valtio

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Täydentävät ehdot

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2015

Puutteet paikalla tehtävien tarkastus
ten soveltamisalassa ja laadussa – Pai
kalla tehtävien tarkastusten puutteelli
nen raportointi – Paikalla tehtävien
tarkastusten myöhäinen toteutus – Pi
lari I – hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 222 425,22

0,00

– 222 425,22

Täydentävät ehdot

2013

Puutteet paikalla tehtävien tarkastus
ten soveltamisalassa ja laadussa – Pai
kalla tehtävien tarkastusten puutteelli
nen raportointi – Paikalla tehtävien
tarkastusten myöhäinen toteutus –
Viini – hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 10 385,58

0,00

– 10 385,58

Täydentävät ehdot

2014

Puutteet paikalla tehtävien tarkastus
ten soveltamisalassa ja laadussa – Pai
kalla tehtävien tarkastusten puutteelli
nen raportointi – Paikalla tehtävien
tarkastusten myöhäinen toteutus –
Viini – hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 448,95

0,00

– 448,95

Täydentävät ehdot

2013

Puutteet paikalla tehtävien tarkastus
ten soveltamisalassa ja laadussa – Pai
kalla tehtävien tarkastusten myöhäi
nen
toteutus
–
Puutteellinen
riskianalyysi – Pilari I – haku
vuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 247 147,90

– 15 410,19

– 231 737,71

Täydentävät ehdot

2014

Puutteet SMR-vaatimusten 2 ja 4 tar KERTALUON
kastusten soveltamisalassa sekä eläin
TEINEN
ten hyvinvointia koskevassa toteutuk
sessa
ja
raportoinnissa,
hakuvuosi 2013

euroa

– 89 033,37

0,00

– 89 033,37

Täydentävät ehdot

2013

Puutteet SMR-vaatimusten 2 ja 4 tar KERTALUON
kastusten soveltamisalassa, eläinten
TEINEN
hyvinvointia koskevassa toteutuksessa
ja raportoinnissa sekä paikan päällä
tehtävässä lohkojen tarkastuksessa,
hakuvuosi 2013

euroa

– 316 430,95

0,00

– 316 430,95

FI

Peruste
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valtio
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Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2012

Olennaisen valvonnan puute, jolla on KERTALUON
laskettu rahoitusvaikutus – Cataluña
TEINEN

euroa

– 122 144,38

0,00

– 122 144,38

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2013

Olennaisen valvonnan puute, jolla on KERTALUON
TEINEN
laskettu rahoitusvaikutus – Cataluña

euroa

– 122 144,38

0,00

– 122 144,38

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2011

Kiinteämääräiset tuet henkilöstökus
tannuksiin

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 97 958,68

– 97 958,68

0,00

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2012

Kiinteämääräiset tuet henkilöstökus
tannuksiin

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 112 555,18

– 91 488,65

– 21 066,53

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

2014

Riittämätön määrä paikalla tehtäviä KERTALUON
TEINEN
tarkastuksia hakuvuonna 2013

euroa

– 5 707,30

0,00

– 5 707,30

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

2014

Riittämätön määrä paikalla tehtäviä KERTALUON
TEINEN
tarkastuksia hakuvuonna 2013 pysy
vän laitumen osalta

euroa

– 82 097,33

– 82 097,33

0,00

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

2014

Vuosia 2010–2012 koskevan taan KERTALUON
nehtivan analyysin suorittamatta jät
TEINEN
täminen hakuvuonna 2013

euroa

– 12 884,58

0,00

– 12 884,58

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet

2014

Vuosia 2010–2012 koskevan (pysy KERTALUON
vään laitumeen liittyvän) taannehti
TEINEN
van analyysin suorittamatta jättämi
nen hakuvuonna 2013

euroa

– 19 298,48

– 19 298,48

0,00

FI

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat
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Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2014

Vuosia 2011–2013 koskevan taan KERTALUON
nehtivan analyysin suorittamatta jät
TEINEN
täminen hakuvuonna 2014

euroa

– 9 603,76

0,00

– 9 603,76

Todentaminen

2012

Enimmäismäärän ylitys, varainhoito KERTALUON
vuosi 2012
TEINEN

euroa

– 18 356 430,10

– 287 742,17

– 18 068 687,93

Viini –
Menekinedistäminen
kolmansien maiden
markkinoilla

2014

Kaikki tukihakemukset ja maksu
pyynnöt kattavien hallinnollisten tar
kastusten tekeminen, ristiintarkastuk
set mukaan lukien (asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 59 artikla ja asetuk
sen (EY) N:o 555/2008 77 artikla)

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 44 060,79

0,00

– 44 060,79

Viini –
Menekinedistäminen
kolmansien maiden
markkinoilla

2015

Kaikki tukihakemukset ja maksu
pyynnöt kattavien hallinnollisten tar
kastusten tekeminen, ristiintarkastuk
set mukaan lukien (asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 59 artikla ja asetuk
sen (EY) N:o 555/2008 77 artikla)

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 19 149,42

0,00

– 19 149,42

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2012

Aiheettomasti tunnustettu tuottajaor KERTALUON
ganisaatio – Cataluña
TEINEN

euroa

– 1 054 948,10

0,00

– 1 054 948,10

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2013

Aiheettomasti tunnustettu tuottajaor KERTALUON
ganisaatio – Cataluña
TEINEN

euroa

– 1 139 900,05

0,00

– 1 139 900,05

Tapahtumien tarkastukset

2012

Puutteita valvontajärjestelmässä

KIINTEÄ

0,50 %

euroa

– 798 575,83

– 35 460,70

– 763 115,13

Tapahtumien tarkastukset

2013

Puutteita valvontajärjestelmässä

KIINTEÄ

0,50 %

euroa

– 872 653,50

0,00

– 872 653,50

FI

Tuotannosta irrotetut
suorat tuet
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Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2012

Puutteita olennaisessa valvonnassa:

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 1 536 412,02

– 158 849,53

– 1 377 562,49

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2013

Puutteita olennaisessa valvonnassa:

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 2 943 353,24

– 191 765,11

– 2 751 588,13

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat, ml.
markkinoiltapoistot

2014

Puutteita olennaisessa valvonnassa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 3 103 864,90

– 135 618,25

– 2 968 246,65

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2011

Puutteita ohjelmien hyväksymisessä –
Valencia

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 27 829,89

0,00

– 27 829,89

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2012

Puutteita ohjelmien hyväksymisessä –
Valencia

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 20 026,86

– 20 026,86

0,00

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2013

Puutteita ohjelmien hyväksymisessä –
Valencia

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 27 546,54

– 27 546,54

0,00

Tapahtumien tarkastukset

2011

Puutteita valvontajärjestelmässä

KIINTEÄ

0,50 %

euroa

– 587 025,35

– 93 858,22

– 493 167,13

ES yh
teensä:

euroa

– 32 318 685,08 – 1 268 684,92

– 31 050 000,16

FI

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat
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Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2013

Epätäydelliset hallinnolliset tarkastuk
set

KIINTEÄ

3,78 %

euroa

– 237 587,74

0,00

– 237 587,74

Maito –
Koulumaitojärjestelmä

2014

Epätäydelliset hallinnolliset tarkastuk
set

KIINTEÄ

3,78 %

euroa

– 437 243,59

0,00

– 437 243,59

Todentaminen

2013

Myöhästyneet maksut

KERTALUON
TEINEN

euroa

– 646 948,97

0,00

– 646 948,97

Todentaminen

2012

Hallinnolliset heikkoudet

KERTALUON
TEINEN

euroa

– 109 959,83

0,00

– 109 959,83

Todentaminen

2013

Hallinnolliset heikkoudet varainhoito KERTALUON
vuonna 2013
TEINEN

euroa

– 137 612,96

0,00

– 137 612,96

Maito –
Koulumaitojärjestelmä

2014

Myöhässä jättämisen takia tehtävän KERTALUON
TEINEN
maksuvähennyksen soveltamatta jät
täminen

euroa

– 1 281 052,48

– 374 599,36

– 906 453,12

Maito –
Koulumaitojärjestelmä

2015

Myöhässä jättämisen takia tehtävän KERTALUON
maksuvähennyksen soveltamatta jät
TEINEN
täminen

euroa

– 846 946,00

0,00

– 846 946,00

Vientituet – muut

2011

Vakavat puutteet vientitukea saavan
vientiin tarkoitetun siipikarjan aitou
den, virheettömyyden ja myyntikel
poisuuden tarkastuksissa

EKSTRAPO
LOITU

94,00 %

euroa

– 11 000 810,21

0,00

– 11 000 810,21

Vientituet – muut

2012

Vakavat puutteet vientitukea saavan
vientiin tarkoitetun siipikarjan aitou
den, virheettömyyden ja myyntikel
poisuuden tarkastuksissa

EKSTRAPO
LOITU

94,00 %

euroa

– 52 202 377,67

0,00

– 52 202 377,67

FI

Maito –
Koulumaitojärjestelmä

L 165/50

Jäsen
valtio

Euroopan unionin virallinen lehti
28.6.2017

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2013

Vakavat puutteet vientitukea saavan
vientiin tarkoitetun siipikarjan aitou
den, virheettömyyden ja myyntikel
poisuuden tarkastuksissa

EKSTRAPO
LOITU

94,00 %

euroa

– 27 340 769,48

0,00

– 27 340 769,48

Vientituet – muut

2011

Vakavat puutteet vientitukea saavan
vientiin tarkoitetun siipikarjan aitou
den, virheettömyyden ja myyntikel
poisuuden tarkastuksissa

EKSTRAPO
LOITU

83,33 %

euroa

– 3 507 120,69

0,00

– 3 507 120,69

Vientituet – muut

2012

Vakavat puutteet vientitukea saavan
vientiin tarkoitetun siipikarjan aitou
den, virheettömyyden ja myyntikel
poisuuden tarkastuksissa

EKSTRAPO
LOITU

83,33 %

euroa

– 16 247 139,77

0,00

– 16 247 139,77

Vientituet – muut

2013

Vakavat puutteet vientitukea saavan
vientiin tarkoitetun siipikarjan aitou
den, virheettömyyden ja myyntikel
poisuuden tarkastuksissa

EKSTRAPO
LOITU

83,33 %

euroa

– 10 103 631,00

0,00

– 10 103 631,00

Vientituet (2014+)

2014

Vakavat puutteet vientitukea saavan
vientiin tarkoitetun siipikarjan aitou
den, virheettömyyden ja myyntikel
poisuuden tarkastuksissa

EKSTRAPO
LOITU

83,33 %

euroa

– 415 472,21

0,00

– 415 472,21

Vientituet (2014+)

2014

Vakavat puutteet vientitukea saavan
vientiin tarkoitetun siipikarjan aitou
den, virheettömyyden ja myyntikel
poisuuden tarkastuksissa

EKSTRAPO
LOITU

94,00 %

euroa

– 83 895,58

0,00

– 83 895,58

Total FR:

euroa

– 124 598 568,18

FI

Vientituet – muut
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– 374 599,36 – 124 223 968,82

GR

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Täydentävät ehdot

2014

Liian lempeä seuraamusjärjestelmä, KERTALUON
hakuvuosi 2013
TEINEN

euroa

– 149 585,87

0,00

– 149 585,87

Täydentävät ehdot

2015

Liian lempeä seuraamusjärjestelmä, KERTALUON
TEINEN
hakuvuosi 2014

euroa

– 161 979,04

0,00

– 161 979,04

Täydentävät ehdot

2013

Puutteita riskianalyysissä, MRFPP-vaa
timukset ja SMR-vaatimus 1, haku
vuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 589 334,72

0,00

– 589 334,72

Täydentävät ehdot

2014

Puutteita riskianalyysissä, MRFPP-vaa
timukset ja SMR-vaatimus 1, haku
vuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

5 986,07

0,00

5 986,07

GR yh
teensä:

euroa

– 894 913,56

0,00

– 894 913,56

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus
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Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2009

Tapaus 2008000093: Viiveet takai KERTALUON
sinperintämenettelyssä ja jäsenval
TEINEN
tiosta johtuva laiminlyönti

euroa

– 541 621,44

0,00

– 541 621,44

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Tapaus 3099: Viiveet takaisinperintä KERTALUON
menettelyssä ja jäsenvaltiosta johtuva
TEINEN
laiminlyönti

euroa

– 1 008 606,28

0,00

– 1 008 606,28

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Tapaus 3133: Viiveet takaisinperintä KERTALUON
menettelyssä ja jäsenvaltiosta johtuva
TEINEN
laiminlyönti

euroa

– 539 514,05

0,00

– 539 514,05

28.6.2017

Sääntöjenvastaisuudet
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Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2010

Tapaus 3690: Viiveet takaisinperintä KERTALUON
menettelyssä ja jäsenvaltiosta johtuva
TEINEN
laiminlyönti

euroa

– 1 378 239,16

0,00

– 1 378 239,16

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Tapaus 8002: Viiveet takaisinperintä KERTALUON
menettelyssä ja jäsenvaltiosta johtuva
TEINEN
laiminlyönti

euroa

– 2 673 871,96

0,00

– 2 673 871,96

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Tapaukset 8194 ja 8558: Jäsenval KERTALUON
tiosta johtuva laiminlyönti takaisinpe
TEINEN
rintämenettelyssä

euroa

– 1 809 767,13

0,00

– 1 809 767,13

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Tapaus 8522: Viiveet takaisinperintä KERTALUON
menettelyssä ja jäsenvaltiosta johtuva
TEINEN
laiminlyönti

euroa

– 739 489,65

0,00

– 739 489,65

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Tapaus 8802: Viiveet takaisinperintä KERTALUON
menettelyssä
TEINEN

euroa

– 10 298,68

0,00

– 10 298,68

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Tapaus 9117: Viiveet takaisinperintä KERTALUON
menettelyssä
TEINEN

euroa

– 585 884,28

0,00

– 585 884,28

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Tapaus 9172: Viiveet takaisinperintä KERTALUON
menettelyssä ja jäsenvaltiosta johtuva
TEINEN
laiminlyönti

euroa

– 743 929,98

0,00

– 743 929,98

Sääntöjenvastaisuudet

2010

Tapaus 9298: Viiveet takaisinperintä KERTALUON
menettelyssä ja jäsenvaltiosta johtuva
TEINEN
laiminlyönti

euroa

– 152 704,50

0,00

– 152 704,50

FI

Sääntöjenvastaisuudet
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Varain
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Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2012

Tapaus OLAF OF/2010/0942: Jäsen KERTALUON
valtiosta johtuva laiminlyönti takai
TEINEN
sinperintämenettelyssä

euroa

– 101 410,87

0,00

– 101 410,87

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Tapaukset 11353, 11354, 11355, KERTALUON
TEINEN
14982: Jäsenvaltiosta johtuva laimin
lyönti takaisinperintämenettelyssä

euroa

– 9 201 609,04

0,00

– 9 201 609,04

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Tapaukset 3108, 3109: Viiveet takai KERTALUON
sinperintämenettelyssä
TEINEN

euroa

– 1 541 365,89

0,00

– 1 541 365,89

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Tapaukset 8155 ja 8187: Viiveet ta KERTALUON
kaisinperintämenettelyssä ja jäsenval
TEINEN
tiosta johtuva laiminlyönti

euroa

– 1 694 447,20

0,00

– 1 694 447,20

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Tapaukset 8316 ja 8859: Viiveet ta KERTALUON
kaisinperintämenettelyssä ja jäsenval
TEINEN
tiosta johtuva laiminlyönti

euroa

– 6 812 811,90

0,00

– 6 812 811,90

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Tapaukset 8433, 8434, 8435: Viiveet KERTALUON
takaisinperintämenettelyssä
TEINEN

euroa

– 8 321 237,00

0,00

– 8 321 237,00

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Tapauksia oikaistu tai ilmoitettu
mahdottomiksi periä varainhoitovuo
sien 2010 ja 2013 välillä: oikaisu yk
sittäisten tiedostojen hallinnoinnissa
osoitetun takaisinperintämenettelyssä
tapahtuneen laiminlyönnin perus
teella

euroa

– 37 925 444,68

0,00

– 37 925 444,68

FI

Sääntöjenvastaisuudet
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Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2011

Oikaisu B-kirjanpidossa: tuomioistui KERTALUON
men suorittama takavarikointi
TEINEN

euroa

– 45 285,89

0,00

– 45 285,89

Todentaminen

2011

Oikaisu B-kirjanpidossa: myöhästy KERTALUON
neet maksut
TEINEN

euroa

– 493 670,22

0,00

– 493 670,22

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Tapauksen virheellinen luokittelu me KERTALUON
neillään olevaksi oikeuskäsittelyksi,
TEINEN
minkä vuoksi 50–50-sääntöä ei so
vellettu tapaukseen liittyvään mää
rään

euroa

– 1 106,60

0,00

– 1 106,60

Todentaminen

2007

EU-velkojen kirjaaminen kansallisiksi
veloiksi

KERTALUON
TEINEN

euroa

– 17 196,50

0,00

– 17 196,50

Todentaminen

2008

EU-velkojen kirjaaminen kansallisiksi
veloiksi

KERTALUON
TEINEN

euroa

– 364 988,16

0,00

– 364 988,16

Todentaminen

2009

EU-velkojen kirjaaminen kansallisiksi
veloiksi

KERTALUON
TEINEN

euroa

– 31 531,16

0,00

– 31 531,16

Todentaminen

2010

EU-velkojen kirjaaminen kansallisiksi
veloiksi

KERTALUON
TEINEN

euroa

– 99 765,05

0,00

– 99 765,05

Todentaminen

2011

EU-velkojen kirjaaminen kansallisiksi
veloiksi

KERTALUON
TEINEN

euroa

– 91 996,91

0,00

– 91 996,91

Täydentävät ehdot

2013

Liian lempeä seuraamusjärjestelmä KERTALUON
eläimiin liittyvällä alueella, hakuvuosi
TEINEN
2012

euroa

– 92 510,77

0,00

– 92 510,77

Täydentävät ehdot

2015

Eläinlääkärin tarkastusraporttien ra
joitettu saatavuus, hakuvuosi 2014

euroa

– 1 148 562,11

0,00

– 1 148 562,11

FI

Todentaminen
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Rahoitusvaikutus

2007

Laiminlyönnit takaisinperinnän
muiden velkojen hallinnoinnissa

ja KERTALUON
TEINEN

euroa

– 4 491 218,51

0,00

– 4 491 218,51

Todentaminen

2008

Laiminlyönnit takaisinperinnän
muiden velkojen hallinnoinnissa

ja KERTALUON
TEINEN

euroa

– 95 324 148,63

0,00

– 95 324 148,63

Todentaminen

2009

Laiminlyönnit takaisinperinnän
muiden velkojen hallinnoinnissa

ja KERTALUON
TEINEN

euroa

– 8 235 009,37

0,00

– 8 235 009,37

Todentaminen

2010

Laiminlyönnit takaisinperinnän
muiden velkojen hallinnoinnissa

ja KERTALUON
TEINEN

euroa

– 26 055 691,76

0,00

– 26 055 691,76

Todentaminen

2011

Laiminlyönnit takaisinperinnän
muiden velkojen hallinnoinnissa

ja KERTALUON
TEINEN

euroa

– 24 026 882,28

0,00

– 24 026 882,28

Täydentävät ehdot

2014

Yhtä hyvän maatalouden ja ympäris
tön vaatimusta ei tarkastettu ja kaksi
SMR-vaatimusta tarkastettu osittain,
Viljelijä, jolla ei ole eläimiä, haku
vuosi 2013

euroa

– 449 776,89

0,00

– 449 776,89

Sääntöjenvastaisuudet

2011

OLAF TAPAUS OF/2007/0889: Jä KERTALUON
senvaltion viranomaisten laiminlyön
TEINEN
nistä seurannut sääntöjenvastaisuus

euroa

– 13 189 041,35

0,00

– 13 189 041,35

Täydentävät ehdot

2014

Kahden vaatimuksen osittainen val
vonta, alakohtaisen tarkastuksen
käyttö ilman vaadittua varmistusta,
Viljelijät, joilla on eläimiä, haku
vuosi 2013

euroa

– 237 679,39

0,00

– 237 679,39

FI

Todentaminen

L 165/56

Jäsen
valtio

KIINTEÄ

2,00 %

5,00 %

Euroopan unionin virallinen lehti

KIINTEÄ

28.6.2017

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Täydentävät ehdot

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2015

Kahden vaatimuksen osittainen val
vonta, alakohtaisen tarkastuksen
käyttö ilman vaadittua varmistusta,
Viljelijät, joilla on eläimiä, haku
vuosi 2013

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 240 761,35

0,00

– 240 761,35

Täydentävät ehdot

2016

Kahden vaatimuksen osittainen val
vonta, alakohtaisen tarkastuksen
käyttö ilman vaadittua varmistusta,
Viljelijät, joilla on eläimiä, haku
vuosi 2015

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 199 521,76

0,00

– 199 521,76

Täydentävät ehdot

2013

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu KERTALUON
Natura 2000 -alueen ulkopuolella,
TEINEN
puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16
tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkas
tusraporttien rajoitettu saatavuus, ha
kuvuosi 2012

euroa

– 3 323 958,59

– 160,12

– 3 323 798,47

Täydentävät ehdot

2014

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu KERTALUON
TEINEN
Natura 2000 -alueen ulkopuolella,
puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16
tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkas
tusraporttien rajoitettu saatavuus, ha
kuvuosi 2012

euroa

– 7 033,28

0,00

– 7 033,28

Täydentävät ehdot

2015

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu
Natura 2000 -alueen ulkopuolella,
puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16
tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkas
tusraporttien rajoitettu saatavuus, ha
kuvuosi 2012

euroa

– 186,77

0,00

– 186,77

Täydentävät ehdot

2014

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu KERTALUON
TEINEN
Natura 2000 -alueen ulkopuolella,
puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16
tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkas
tusraporttien rajoitettu saatavuus, ha
kuvuosi 2013

euroa

– 3 271 891,50

0,00

– 3 271 891,50

FI

Peruste

28.6.2017

Jäsen
valtio

2,00 %

Euroopan unionin virallinen lehti

KIINTEÄ

L 165/57

Täydentävät ehdot

2015

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu
Natura 2000 -alueen ulkopuolella,
puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16
tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkas
tusraporttien rajoitettu saatavuus, ha
kuvuosi 2013

KIINTEÄ

Peruste

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

2,00 %

euroa

– 10 760,16

IT yhteensä:

euroa

– 257 232 428,65

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

0,00

Rahoitusvaikutus

– 10 760,16

Tyyppi

– 160,12 – 257 232 268,53

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2012

Alueelliset toimistot (DRAP) tarkasta KERTALUON
neet, noudattavatko tuottajaorgani
TEINEN
saatiot hyväksymisperusteita: tukea
maksettu aiheettomasti tuottajaorga
nisaatiolle ”X”

euroa

– 175 573,68

0,00

– 175 573,68

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2013

Alueelliset toimistot (DRAP) tarkasta KERTALUON
neet, noudattavatko tuottajaorgani
TEINEN
saatiot hyväksymisperusteita: tukea
maksettu aiheettomasti tuottajaorga
nisaatiolle ”X”

euroa

– 252 204,60

0,00

– 252 204,60

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2012

Alueelliset toimistot (DRAP) tarkasta
neet,
noudattavatko
tuottajaor
ganisaatiot
hyväksymisperusteita:
puutteita valvontajärjestelmässä, vara
inhoitovuodet 2012 ja 2013

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 244 696,30

– 8 778,69

– 235 917,61

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2013

Alueelliset toimistot (DRAP) tarkasta
neet,
noudattavatko
tuottajaor
ganisaatiot
hyväksymisperusteita:
puutteita valvontajärjestelmässä, vara
inhoitovuodet 2012 ja 2013

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 366 164,35

– 12 610,23

– 353 554,12
28.6.2017

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

Euroopan unionin virallinen lehti

PT

Varain
hoito
vuosi

FI

Jäsen
valtio

Toimenpide

L 165/58

Jäsen
valtio

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2014

Alueelliset toimistot (DRAP) tarkasta
neet,
noudattavatko
tuottajaor
ganisaatiot
hyväksymisperusteita:
puutteita valvontajärjestelmässä, vara
inhoitovuodet 2014 ja 2015

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 2 631,15

0,00

– 2 631,15

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat, ml.
markkinoiltapoistot

2015

Alueelliset toimistot (DRAP) tarkasta
neet,
noudattavatko
tuottajaor
ganisaatiot
hyväksymisperusteita:
puutteita valvontajärjestelmässä, vara
inhoitovuodet 2014 ja 2015

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 8 500,96

0,00

– 8 500,96

Todentaminen

2011

Maksumääräaikoja ei noudatettu

KERTALUON
TEINEN

euroa

– 1 995 329,97 – 1 995 329,97

0,00

Todentaminen

2011

Enimmäismäärien ylittyminen

KERTALUON
TEINEN

euroa

– 112 617,66

– 112 617,66

0,00

Tilien tarkastaminen ja
hyväksyminen –
Tilintarkastus

2012

Enimmäismäärien ylittyminen

KERTALUON
TEINEN

euroa

– 981 955,95

– 981 955,95

0,00

Tilien tarkastaminen ja
hyväksyminen –
Tilintarkastus

2012

Enimmäismäärien ylittyminen – lisäy KERTALUON
litys, vielä vähennettävä
TEINEN

euroa

– 584 114,93

0,00

– 584 114,93

– 4 723 789,55 – 3 111 292,50

– 1 612 497,05

FI

Toimenpide

2012

Peruste

Tyyppi

Liitteen III A aineistotarkastuksen pe KERTALUON
rusteella havaittu tunnettu virhe
TEINEN

Oikaisu (%)

Valuutta

euroa

Määrä

– 18 439,35

Vähennykset

0,00

Rahoitusvaikutus

– 18 439,35

L 165/59

Sääntöjenvastaisuudet

Varain
hoito
vuosi

euroa

Euroopan unionin virallinen lehti

RO

Määrä

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat, ml.
markkinoiltapoistot

PT yh
teensä:
Jäsen
valtio

Valuutta

28.6.2017

Jäsen
valtio

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2013

Tuottajaryhmä: hyväksynnän säilyttä
minen ja hyväksymissuunnitelmat.
Varainhoitovuodet 2013 ja 2014

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 778 261,88

0,00

– 778 261,88

Hedelmät ja vihannekset –
Esihyväksytyt
tuottajaryhmät

2014

Tuottajaryhmä: hyväksynnän säilyttä
minen ja hyväksymissuunnitelmat.
Varainhoitovuodet 2013 ja 2014

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 589 910,80

0,00

– 589 910,80

Hedelmät ja vihannekset –
Esihyväksytyt
tuottajaryhmät

2015

Tuottajaryhmä: hyväksynnän säilyttä
minen ja hyväksymissuunnitelmat.
Varainhoitovuodet 2013 ja 2014

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 346 636,03

0,00

– 346 636,03

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2013

Tuottajaorganisaatio: Tukihakemusten
tarkastukset – Menojen tukikelpoi
suus, varainhoitovuosi 2013

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 20 646,29

0,00

– 20 646,29

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat, ml.
markkinoiltapoistot

2014

Tukihakemusten tarkastukset – Me
nojen tukikelpoisuus, varainhoito
vuosi 2014

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 30 663,30

0,00

– 30 663,30

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat, ml.
markkinoiltapoistot

2015

Tukihakemusten tarkastukset – Me
nojen tukikelpoisuus, varainhoito
vuosi 2015

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 47 987,50

0,00

– 47 987,50

RO yh
teensä:

euroa

– 1 832 545,15

0,00

– 1 832 545,15

FI

Hedelmät ja vihannekset –
Esihyväksytyt
tuottajaryhmät

L 165/60

Jäsen
valtio

euroa

– 427 851 592,99

Vähennykset

– 5 439 685,84

Rahoitusvaikutus

– 422 411 907,15

28.6.2017

Määrä

Euroopan unionin virallinen lehti

Valuutta

Jäsen
valtio

AT

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto, (2014–
2020), IACS-järjestelmään
kuuluvat toimenpiteet

2015

Toimenpide 214: asianmukaisen seu
raamusjärjestelmän täytäntöönpano

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 5 958,97

0,00

– 5 958,97

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto, (2014–
2020), IACS-järjestelmään
kuuluvat toimenpiteet

2015

Toimenpide 214 ”Luonnonmukainen
maatalous” – Riittävä valvontamenet
tely

EKSTRAPO
LOITU

0,21 %

euroa

– 101 920,89

0,00

– 101 920,89

AT yh
teensä:

euroa

– 107 879,86

0,00

– 107 879,86

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinjat 1 + 3 –
Investointeihin tähtäävät
toimenpiteet (2007–2013)

2010

5 %:n kiinteämääräinen oikaisu puut
teita varten, joita on paikalla tehtä
vissä tarkastuksissa, julkisten hankin
tojen todentamisessa, kustannusten
kohtuullisuudessa ja tukeen oikeutta
mattomissa menoissa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 2 793 872,47 – 2 793 872,47

0,00

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinjat 1 + 3 –
Investointeihin tähtäävät
toimenpiteet (2007–2013)

2011

5 %:n kiinteämääräinen oikaisu puut
teita varten, joita on paikalla tehtä
vissä tarkastuksissa, julkisten hankin
tojen todentamisessa, kustannusten
kohtuullisuudessa ja tukeen oikeutta
mattomissa menoissa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 1 074 263,60 – 1 074 263,60

0,00

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinjat 1 + 3 –
Investointeihin tähtäävät
toimenpiteet (2007–2013)

2012

5 %:n kiinteämääräinen oikaisu puut
teita varten, joita on paikalla tehtä
vissä tarkastuksissa, julkisten hankin
tojen todentamisessa, kustannusten
kohtuullisuudessa ja tukeen oikeutta
mattomissa menoissa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 780 941,24

– 780 941,24

Euroopan unionin virallinen lehti

BG

Varain
hoito
vuosi

FI

Jäsen
valtio

Toimenpide

28.6.2017

Momentti: 6 711

0,00

L 165/61

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2013

5 %:n kiinteämääräinen oikaisu puut
teita varten, joita on paikalla tehtä
vissä tarkastuksissa, julkisten hankin
tojen todentamisessa, kustannusten
kohtuullisuudessa ja tukeen oikeutta
mattomissa menoissa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 1 637 751,75

0,00

– 1 637 751,75

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
investoinnit – julkiset
tuensaajat

2014

5 %:n kiinteämääräinen oikaisu puut
teita varten, joita on paikalla tehtä
vissä tarkastuksissa, julkisten hankin
tojen todentamisessa, kustannusten
kohtuullisuudessa ja tukeen oikeutta
mattomissa menoissa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 1 690 283,33

0,00

– 1 690 283,33

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinjat 1 + 3 –
Investointeihin tähtäävät
toimenpiteet (2007–2013)

2010

Kansallisten viranomaisten peruutta KERTALUON
mista, aiemmin oikaistuista määristä
TEINEN
johtuva mukautus

euroa

259 643,71

0,00

259 643,71

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinjat 1 + 3 –
Investointeihin tähtäävät
toimenpiteet (2007–2013)

2011

Kansallisten viranomaisten peruutta KERTALUON
mista, aiemmin oikaistuista määristä
TEINEN
johtuva mukautus

euroa

107 839,98

0,00

107 839,98

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinjat 1 + 3 –
Investointeihin tähtäävät
toimenpiteet (2007–2013)

2012

Kansallisten viranomaisten peruutta KERTALUON
mista, aiemmin oikaistuista määristä
TEINEN
johtuva mukautus

euroa

51 063,74

0,00

51 063,74

Täydentävät ehdot

2013

Puutteet paikalla tehtävien tarkastus
ten soveltamisalassa, laajuudessa ja
laadussa sekä SMR-vaatimuksia 7
ja 8 koskevassa raportoinnissa, poik
keamia sovellettu, hakuvuosi 2012

euroa

– 27 147,64

0,00

– 27 147,64

FI

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinjat 1 + 3 –
Investointeihin tähtäävät
toimenpiteet (2007–2013)

L 165/62

Jäsen
valtio

3,00 %

Euroopan unionin virallinen lehti

KIINTEÄ

28.6.2017

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Täydentävät ehdot

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2014

Puutteet paikalla tehtävien tarkastus
ten soveltamisalassa, laajuudessa ja
laadussa sekä SMR-vaatimuksia 7
ja 8 koskevassa raportoinnissa, poik
keamia sovellettu, hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

6,00 %

euroa

– 105 957,72

0,00

– 105 957,72

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinjat 1 + 3 –
Investointeihin tähtäävät
toimenpiteet (2007–2013)

2010

Ekstrapoloitu 9 %:n oikaisu – kustan
nusten kohtuullisuutta ja tukeen oi
keuttamattomia menoja koskevast
puutteet

EKSTRAPO
LOITU

9,00 %

euroa

– 4 183 858,87

– 418 385,89

– 3 765 472,98

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinjat 1 + 3 –
Investointeihin tähtäävät
toimenpiteet (2007–2013)

2011

Ekstrapoloitu 9 %:n oikaisu – kustan
nusten kohtuullisuutta ja tukeen oi
keuttamattomia menoja koskevat
puutteet

EKSTRAPO
LOITU

9,00 %

euroa

– 896 213,65

– 89 621,36

– 806 592,29

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinjat 1 + 3 –
Investointeihin tähtäävät
toimenpiteet (2007–2013)

2012

Ekstrapoloitu 9 %:n oikaisu – kustan
nusten kohtuullisuutta ja tukeen oi
keuttamattomia menoja koskevast
puutteet

EKSTRAPO
LOITU

9,00 %

euroa

– 556 147,52

– 55 614,76

– 500 532,76

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinjat 1 + 3 –
Investointeihin tähtäävät
toimenpiteet (2007–2013)

2013

Ekstrapoloitu 9 %:n oikaisu – kustan
nusten kohtuullisuutta ja tukeen oi
keuttamattomia menoja koskevast
puutteet

EKSTRAPO
LOITU

9,00 %

euroa

– 2 893 246,02

0,00

– 2 893 246,02

Täydentävät ehdot

2015

SMR-vaatimuksia 7 ja 8 koskevien
pakollisten tarkastusten määrä jäänyt
saavuttamatta, heikkoudet tarkastus
ten määrän lisäämisessä, haku
vuosi 2014

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 350 314,96

0,00

– 350 314,96

BG yh
teensä:

euroa

– 16 571 451,34 – 5 212 699,32

– 11 358 752,02

FI

Peruste

28.6.2017

Jäsen
valtio

Euroopan unionin virallinen lehti
L 165/63

DE

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2014

Varainhoitovirheet tarkastetuissa jul KERTALUON
kisissa hankinnoissa
TEINEN

euroa

– 351 787,61

– 349 181,08

– 2 606,53

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto, (20142020), investoinnit –
julkiset tuensaajat

2015

Varainhoitovirheet tarkastetuissa jul KERTALUON
kisissa hankinnoissa
TEINEN

euroa

– 159 761,90

0,00

– 159 761,90

Todentaminen

2015

Varainhoitovirheet maaseuturahaston KERTALUON
TEINEN
perusjoukossa

euroa

– 511 727,53

0,00

– 511 727,53

euroa

– 1 023 277,04

– 349 181,08

– 674 095,96

FI

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Täydentävät ehdot

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2013

Puutteet paikalla tehtävien tarkastus
ten soveltamisalassa ja laadussa – Pai
kalla tehtävien tarkastusten puutteelli
nen raportointi – Paikalla tehtävien
tarkastusten myöhäinen toteutus –
Puutteellinen riskianalyysi – Pilari II –
hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

2,40

0,00

2,40

Täydentävät ehdot

2014

Puutteet paikalla tehtävien tarkastus
ten soveltamisalassa ja laadussa – Pai
kalla tehtävien tarkastusten puutteelli
nen raportointi – Paikalla tehtävien
tarkastusten myöhäinen toteutus –
Puutteellinen riskianalyysi – Pilari II –
hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 2 272,97

0,00

– 2 272,97

Täydentävät ehdot

2014

Puutteet paikalla tehtävien tarkastus
ten soveltamisalassa ja laadussa – Pai
kalla tehtävien tarkastusten puutteelli
nen raportointi – Paikalla tehtävien
tarkastusten myöhäinen toteutus – Pi
lari II – hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

1,06

0,00

1,06
28.6.2017

Peruste

Euroopan unionin virallinen lehti

ES

Määrä

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
investoinnit – julkiset
tuensaajat

DE yh
teensä:
Jäsen
valtio

Valuutta

L 165/64

Jäsen
valtio

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Täydentävät ehdot

Tyyppi

Oikaisu (%)

2015

Puutteet paikalla tehtävien tarkastus
ten soveltamisalassa ja laadussa – Pai
kalla tehtävien tarkastusten puutteelli
nen raportointi – Paikalla tehtävien
tarkastusten myöhäinen toteutus – Pi
lari II – hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 2 493,06

0,00

– 2 493,06

Täydentävät ehdot

2013

Puutteet paikalla tehtävien tarkastus
ten soveltamisalassa ja laadussa – Pai
kalla tehtävien tarkastusten myöhäi
nen toteutus – Puutteet lohkojen
valinnassa paikalla tehtävää tarkas
tusta varten – Puutteellinen riskiana
lyysi – Pilari II – hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 180,81

0,00

– 180,81

Todentaminen

2013

Olennainen virhe maaseuturahaston KERTALUON
TEINEN
tileissä

euroa

– 903 456,80

– 17 985,15

– 885 471,65

euroa

– 908 400,18

– 17 985,15

– 890 415,03

FR

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2014

Puutteet toimenpiteiden 121 ja 123
kustannusten kohtuullisuuden ja
maksupyyntöjen tarkistuksessa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 4 980 641,31

– 41 685,40

– 4 938 955,91

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinjat 1 + 3 –
Investointeihin tähtäävät
toimenpiteet (2007–2013)

2013

Puutteet toimenpiteiden 121 ja 123
kustannusten kohtuullisuuden ja
maksupyyntöjen tarkistuksessa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 396 917,70

0,00

– 396 917,70

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto, (20142020), investoinnit –
yksityiset tuensaajat

2015

Puutteet toimenpiteiden 121 ja 123
kustannusten kohtuullisuuden ja
maksupyyntöjen tarkistuksessa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 4 482 936,52

0,00

– 4 482 936,52
L 165/65

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
investoinnit – yksityiset
tuensaajat

Euroopan unionin virallinen lehti

ES yh
teensä:
Jäsen
valtio

Valuutta

FI

Peruste

28.6.2017

Jäsen
valtio

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2016

Puutteet toimenpiteiden 121 ja 123
kustannusten kohtuullisuuden ja
maksupyyntöjen tarkistuksessa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 1 595 408,44

0,00

– 1 595 408,44

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto, (20142020), investoinnit –
yksityiset tuensaajat

2015

Puute kustannusten kohtuullisuuden
tarkastamisessa: korjaus toistuvan
puutteen takia toimenpiteiden 121C4
ja 123A osalta

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 3 184 129,20 – 1 592 064,61

– 1 592 064,59

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto, (20142020), investoinnit –
yksityiset tuensaajat

2016

Puute kustannusten kohtuullisuuden
tarkastamisessa: korjaus toistuvan
puutteen takia toimenpiteiden 121C4
ja 123A osalta

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 1 279 291,51

– 639 645,75

– 639 645,76

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinjat 1 + 3 –
Investointeihin tähtäävät
toimenpiteet (2007–2013)

2013

Puute kustannusten kohtuullisuuden
tarkastamisessa: korjaus toistuvan
puutteen takia toimenpiteiden 121C4
ja 123A osalta

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 344 907,12

– 171 577,47

– 173 329,65

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
investoinnit – yksityiset
tuensaajat

2014

Puute kustannusten kohtuullisuuden
tarkastamisessa: korjaus toistuvan
puutteen takia toimenpiteiden 121C4
ja 123A osalta

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 2 802 935,54 – 1 404 390,37

– 1 398 545,17

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
investoinnit – julkiset
tuensaajat

2014

Tukeen kelpaamattoman
M321 poissulkeminen

Todentaminen

2012

Hallinnolliset heikkoudet

FI

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto, (20142020), investoinnit –
yksityiset tuensaajat

L 165/66

Jäsen
valtio

– 68 062,01

0,00

– 68 062,01

KERTALUON
TEINEN

euroa

– 16 845 764,04

0,00

– 16 845 764,04

28.6.2017

euroa

Euroopan unionin virallinen lehti

menon KERTALUON
TEINEN

Toimenpide

Todentaminen

Varain
hoito
vuosi

2013

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Hallinnolliset heikkoudet varainhoito KERTALUON
vuonna 2013
TEINEN

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

– 10 359 335,40

0,00

– 10 359 335,40

euroa

– 46 340 328,79 – 3 849 363,60

– 42 490 965,19

FI

euroa

28.6.2017

Jäsen
valtio

FR yh
teensä:
Jäsen
valtio

GB

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

Toimenpide 214 – varainhoitovuosi
2014: puutteet eläintiheyden valvon
tajärjestelmässä (sekä hallinnolliset
että paikan päällä)

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 538 979,08

0,00

– 538 979,08

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto, (2014–
2020), IACS-järjestelmään
kuuluvat toimenpiteet

2015

Toimenpide 214 – varainhoitovuosi
2015: puutteet eläintiheyden valvon
tajärjestelmässä (sekä hallinnolliset
että paikan päällä)

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 543 702,51

0,00

– 543 702,51

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinja 2 (2007–
2013, pinta-alaperusteiset
toimenpiteet)

2014

Toimenpide 221 – varainhoitovuosi KERTALUON
2014: puutteet tukikelpoisuusvaati
TEINEN
musten tarkastamisessa

euroa

– 12 204,00

0,00

– 12 204,00

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto, (20142020,
metsätaloustoimenpiteet)

2015

Toimenpide 221 – varainhoitovuosi KERTALUON
TEINEN
2015: puutteet tukikelpoisuusvaati
musten tarkastamisessa

euroa

– 12 204,00

0,00

– 12 204,00

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto, Leader

2014

Yksi puute olennaisessa valvonnassa
ja yksi puuttuva lisävalvonta

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 602 585,37

0,00

– 602 585,37

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto, Leader

2015

Yksi puute olennaisessa valvonnassa
ja yksi puuttuva lisävalvonta

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

4 026,71

0,00

4 026,71

L 165/67

2014

Euroopan unionin virallinen lehti

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinja 2 (2007–
2013, pinta-alaperusteiset
toimenpiteet)

Toimenpide

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto, Leader

GR

IT

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Täydentävät ehdot

Täydentävät ehdot

Toimenpide

Tyyppi

Yksi puute olennaisessa valvonnassa
ja yksi puuttuva lisävalvonta

KIINTEÄ

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

5,00 %

euroa

368,09

0,00

368,09

GB yh
teensä:

euroa

– 1 705 280,16

0,00

– 1 705 280,16

Peruste

Tyyppi

2013

Puutteita riskianalyysissä, MRFPP-vaa
timukset ja SMR-vaatimus 1, haku
vuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 229 711,85

0,00

– 229 711,85

2014

Puutteita riskianalyysissä, MRFPP-vaa
timukset ja SMR-vaatimus 1, haku
vuosi 2012

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 57 428,76

0,00

– 57 428,76

GR yh
teensä:

euroa

– 287 140,61

0,00

– 287 140,61

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Oikaisu (%)

Valuutta

Valuutta

Määrä

Määrä

Vähennykset

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

Rahoitusvaikutus

2013

Puutteet olennaisessa valvonnassa: KERTALUON
Yleiskustannuksiin liittyvä ”kustan
TEINEN
nusten kohtuullisuuden asianmukai
nen arviointi soveltuvalla arviointijär
jestelmällä”

euroa

– 26 409,49

0,00

– 26 409,49

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
investoinnit – yksityiset
tuensaajat

2014

Puutteet olennaisessa valvonnassa: KERTALUON
Yleiskustannuksiin liittyvä ”kustan
TEINEN
nusten kohtuullisuuden asianmukai
nen arviointi soveltuvalla arviointijär
jestelmällä”

euroa

– 45 475,98

0,00

– 45 475,98

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto, (20142020), riskinhallinta

2015

Puutteet olennaisessa valvonnassa: KERTALUON
TEINEN
Yleiskustannuksiin liittyvä ”kustan
nusten kohtuullisuuden asianmukai
nen arviointi soveltuvalla arviointijär
jestelmällä”

euroa

– 133 118,88

0,00

– 133 118,88
28.6.2017

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinjat 1 + 3 –
Investointeihin tähtäävät
toimenpiteet (2007–2013)

Euroopan unionin virallinen lehti

Jäsen
valtio

2016

Peruste

FI

Jäsen
valtio

Varain
hoito
vuosi

L 165/68

Jäsen
valtio

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Täydentävät ehdot

2013

Liian lempeä seuraamusjärjestelmä KERTALUON
eläimiin liittyvällä alueella, haku
TEINEN
vuosi 2012

Täydentävät ehdot

2015

Eläinlääkärin tarkastusraporttien ra
joitettu saatavuus, hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

Täydentävät ehdot

2014

Yhtä hyvän maatalouden ja ympäris
tön vaatimusta ei tarkastettu ja kaksi
SMR-vaatimusta tarkastettu osittain,
Viljelijä, jolla ei ole eläimiä, haku
vuosi 2013

Täydentävät ehdot

2014

Täydentävät ehdot

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

– 7 112,87

0,00

– 7 112,87

2,00 %

euroa

– 175 426,91

0,00

– 175 426,91

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 39 153,87

0,00

– 39 153,87

Kahden vaatimuksen osittainen val
vonta, alakohtaisen tarkastuksen
käyttö ilman vaadittua varmistusta,
Viljelijät, joilla on eläimiä, haku
vuosi 2013

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 61 526,63

0,00

– 61 526,63

2015

Kahden vaatimuksen osittainen val
vonta, alakohtaisen tarkastuksen
käyttö ilman vaadittua varmistusta,
Viljelijät, joilla on eläimiä, haku
vuosi 2013

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 78 725,47

0,00

– 78 725,47

Täydentävät ehdot

2013

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu KERTALUON
TEINEN
Natura 2000 -alueen ulkopuolella,
puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16
tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkas
tusraporttien rajoitettu saatavuus, ha
kuvuosi 2012

euroa

– 280 745,26

– 41,98

– 280 703,28

Täydentävät ehdot

2014

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu KERTALUON
TEINEN
Natura 2000 -alueen ulkopuolella,
puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16
tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkas
tusraporttien rajoitettu saatavuus, ha
kuvuosi 2012

euroa

– 97 287,65

0,00

– 97 287,65

FI

euroa

28.6.2017

Jäsen
valtio

Euroopan unionin virallinen lehti
L 165/69

Täydentävät ehdot

Peruste

Tyyppi

2015

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu
Natura 2000 -alueen ulkopuolella,
puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16
tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkas
tusraporttien rajoitettu saatavuus, ha
kuvuosi 2012

KIINTEÄ

Täydentävät ehdot

2014

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu KERTALUON
Natura 2000 -alueen ulkopuolella,
TEINEN
puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16
tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkas
tusraporttien rajoitettu saatavuus, ha
kuvuosi 2013

Täydentävät ehdot

2015

SMR-vaatimuksia 1 ja 5 ei valvottu
Natura 2000 -alueen ulkopuolella,
puutteita SMR-vaatimusten 7 ja 16
tarkastuksissa, eläinlääkärin tarkas
tusraporttien rajoitettu saatavuus, ha
kuvuosi 2013

KIINTEÄ

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto, (2014–
2020), IACS-järjestelmään
kuuluvat toimenpiteet

2015

Kaksi maatalouden ympäristöalatoi
menpidettä (214):
Ristiintarkastusten tulosten riittämä
tön seuranta kaikissa asianmukaisissa
tapauksissa, tiedot IACS-järjestel
mästä

KIINTEÄ

Toimenpide

2013

2,00 %

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

euroa

– 13 600,21

0,00

– 13 600,21

euroa

– 203 367,80

0,00

– 203 367,80

2,00 %

euroa

– 27 839,23

0,00

– 27 839,23

3,00 %

euroa

– 148 200,00

0,00

– 148 200,00

IT yhteensä:

euroa

– 1 337 990,25

– 41,98

– 1 337 948,27

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Puutteet olennaisessa valvonnassa:
1) Paikalla tehtävien tarkastusten
laatu; 2) Kustannusten kohtuullisuu
den arviointi hakuvaiheessa; 3) Toi
men kustannusten tukikelpoisuus
(luontoissuoritukset)

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

Määrä

– 1 288 795,90

Vähennykset

0,00

Rahoitusvaikutus

– 1 288 795,90
28.6.2017

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinja 4 – Leader
(2007–2013)

Varain
hoito
vuosi

Oikaisu (%)

Euroopan unionin virallinen lehti

LT

Varain
hoito
vuosi

FI

Jäsen
valtio

Toimenpide

L 165/70

Jäsen
valtio

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinja 4 – Leader
(2007–2013)

2014

Puutteet olennaisessa valvonnassa:
1) Paikalla tehtävien tarkastusten
laatu; 2) Kustannusten kohtuullisuu
den arviointi hakuvaiheessa; 3) Toi
men kustannusten tukikelpoisuus
(luontoissuoritukset)

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 1 530 512,90

0,00

– 1 530 512,90

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinja 4 – Leader
(2007–2013)

2015

Puutteet olennaisessa valvonnassa:
1) Paikalla tehtävien tarkastusten
laatu; 2) Kustannusten kohtuullisuu
den arviointi hakuvaiheessa; 3) Toi
men kustannusten tukikelpoisuus
(luontoissuoritukset)

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 926 149,21

0,00

– 926 149,21

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto, Leader

2016

Puutteet olennaisessa valvonnassa:
1) Paikalla tehtävien tarkastusten
laatu; 2) Kustannusten kohtuullisuu
den arviointi hakuvaiheessa; 3) Toi
men kustannusten tukikelpoisuus
(luontoissuoritukset)
Oikaisukausi:
16.10.2015–31.12.2015

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 462 436,92

0,00

– 462 436,92

LT yhteensä:

euroa

– 4 207 894,93

0,00

– 4 207 894,93

Oikaisu (%)

Valuutta

Toimenpide

Tilien tarkastaminen ja
hyväksyminen –
Sääntöjenmukaisuustarka
stus

Varain
hoito
vuosi

2010

Peruste

Tyyppi

Tukikelpoisuusvaatimusten noudatta KERTALUON
matta jättäminen
TEINEN

Määrä

Vähennykset

Euroopan unionin virallinen lehti

LU

Varain
hoito
vuosi

FI

Jäsen
valtio

Toimenpide

28.6.2017

Jäsen
valtio

Rahoitusvaikutus

euroa

– 1 469 939,00

0,00

– 1 469 939,00

LU yh
teensä:

euroa

– 1 469 939,00

0,00

– 1 469 939,00

L 165/71

0,00 %

MT

Toimenpide

Todentaminen

Varain
hoito
vuosi

2015

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Varainhoitovuoden 2015 tilien tar KERTALUON
kastaminen ja hyväksyminen
TEINEN

Jäsen
valtio

NL

RO

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

euroa

– 131 903,31

0,00

– 131 903,31

euroa

– 131 903,31

0,00

– 131 903,31

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinja 4 – Leader
(2007–2013)

2014

Puutteet olennaisessa valvonnassa ja
lisävalvonnassa

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 217 083,50

0,00

– 217 083,50

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinja 4 – Leader
(2007–2013)

2014

Puutteet olennaisessa valvonnassa ja
lisävalvonnassa

KIINTEÄ

7,00 %

euroa

– 89 804,68

0,00

– 89 804,68

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinja 4 – Leader
(2007–2013)

2015

Puutteet olennaisessa valvonnassa ja
lisävalvonnassa

KIINTEÄ

7,00 %

euroa

– 314 873,64

0,00

– 314 873,64

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto, Leader

2016

Puutteet olennaisessa valvonnassa ja
lisävalvonnassa

KIINTEÄ

7,00 %

euroa

– 216 895,65

0,00

– 216 895,65

NL yh
teensä:

euroa

– 838 657,47

0,00

– 838 657,47

Toimenpide

Peruste

Tyyppi

2015

Keinotekoisten olosuhteiden valvonta

KIINTEÄ

Oikaisu (%)

5,00 %

Valuutta

euroa

Määrä

– 949 386,13

Vähennykset

0,00

Rahoitusvaikutus

– 949 386,13
28.6.2017

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
investoinnit – yksityiset
tuensaajat

Varain
hoito
vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti

Jäsen
valtio

Toimenpide

Määrä

FI

MT yh
teensä:

Valuutta

L 165/72

Jäsen
valtio

Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2013

Tuensaajan tukikelpoisuus – taitojen
tarkistaminen ja Keinotekoisten olo
suhteiden valvonta

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 2 661 268,10

0,00

– 2 661 268,10

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
investoinnit – yksityiset
tuensaajat

2014

Tuensaajan tukikelpoisuus – taitojen
tarkistaminen ja Keinotekoisten olo
suhteiden valvonta

KIINTEÄ

5,00 %

euroa

– 648 249,31

0,00

– 648 249,31

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinjat 1 + 3 –
Investointeihin tähtäävät
toimenpiteet (2007–2013)

2012

Kustannusten
tukikelpoisuus
– KERTALUON
enimmäismäärien noudattaminen /
TEINEN
tuki-intensiteetti

euroa

– 1 478 707,10

– 73 935,36

– 1 404 771,74

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinjat 1 + 3 –
Investointeihin tähtäävät
toimenpiteet (2007–2013)

2013

Kustannusten
tukikelpoisuus
– KERTALUON
TEINEN
enimmäismäärien noudattaminen /
tuki-intensiteetti

euroa

– 1 335 193,08

0,00

– 1 335 193,08

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
investoinnit – yksityiset
tuensaajat

2014

Kustannusten
tukikelpoisuus
– KERTALUON
enimmäismäärien noudattaminen /
TEINEN
tuki-intensiteetti

euroa

– 1 041 006,91

0,00

– 1 041 006,91

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinja 2 (2007–
2013, pinta-alaperusteiset
toimenpiteet)

2010

Päällekkäisen määrän toteutus

KERTALUON
TEINEN

euroa

0,00

5 907,74

– 5 907,74

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinja 2 (2007–
2013, pinta-alaperusteiset
toimenpiteet)

2011

Päällekkäisen määrän toteutus

KIINTEÄ

euroa

0,00

2 731 143,60

– 2 731 143,60

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinja 2 (2007–
2013, pinta-alaperusteiset
toimenpiteet)

2011

Päällekkäisen määrän toteutus

KERTALUON
TEINEN

euroa

0,00

53 937,77

– 53 937,77

FI

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinjat 1 + 3 –
Investointeihin tähtäävät
toimenpiteet (2007–2013)
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Jäsen
valtio

Euroopan unionin virallinen lehti

2,00 %
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Toimenpide

Varain
hoito
vuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

2012

Päällekkäisen määrän toteutus

KERTALUON
TEINEN

euroa

0,00

15 400,00

– 15 400,00

Todentaminen

2012

Todennäköisin virhe maaseuturahas KERTALUON
ton IACS-perusjoukossa
TEINEN

euroa

– 4 212 281,45

– 83 053,09

– 4 129 228,36

Todentaminen

2012

Todennäköisin virhe maaseuturahas KERTALUON
ton muussa kuin IACS-perusjoukossa
TEINEN

euroa

– 8 565 856,43

– 852 487,19

– 7 713 369,24

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinjat 1 + 3 –
Investointeihin tähtäävät
toimenpiteet (2007–2013)

2013

Hankinnat – puutteet kustannusten
kohtuullisuuden tarkastuksessa

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 508 630,52

0,00

– 508 630,52

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinjat 1 + 3 –
Investointeihin tähtäävät
toimenpiteet (2007–2013)

2013

Hankinnat – puutteet kustannusten
kohtuullisuuden tarkastuksessa

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 1 533 681,75

0,00

– 1 533 681,75

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
investoinnit – yksityiset
tuensaajat

2014

Hankinnat – puutteet kustannusten
kohtuullisuuden tarkastuksessa

KIINTEÄ

2,00 %

euroa

– 220 258,09

0,00

– 220 258,09

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
investoinnit – yksityiset
tuensaajat

2014

Hankinnat – puutteet kustannusten
kohtuullisuuden tarkastuksessa

KIINTEÄ

10,00 %

euroa

– 511 227,25

0,00

– 511 227,25

RO yh
teensä:

euroa

– 23 665 746,12

1 796 913,47

– 25 462 659,59

FI

Maaseudun kehittäminen,
maaseuturahasto,
toimintalinja 2 (2007–
2013, pinta-alaperusteiset
toimenpiteet)

L 165/74

Jäsen
valtio

Euroopan unionin virallinen lehti
28.6.2017

SK

Toimenpide

Todentaminen

Varain
hoito
vuosi

2015

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Tunnettu virhe maaseuturahaston KERTALUON
muussa kuin IACS-perusjoukossa
TEINEN

Valuutta

euroa

Määrä

– 98 799 942,40

Vähennykset

– 7 632 357,66

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

euroa

– 204 053,34

0,00

– 204 053,34

euroa

– 204 053,34

0,00

– 204 053,34

FI

SK yh
teensä:

Valuutta

28.6.2017

Jäsen
valtio

Rahoitusvaikutus

– 91 167 584,74
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