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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1049/2014,
annettu 30 päivänä heinäkuuta 2014,
tiedotus- ja julkistamistoimenpiteiden teknisistä ominaisuuksista turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisin
hallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 mukaisesti
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäise
misen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä 16 päivänä huhtikuuta
2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 (1), ja erityisesti sen 53 artiklan
5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EU) N:o 514/2014 vahvistetaan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä polii
siyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavat
yleiset säännökset.

(2)

On tarpeen huolehtia unionin myöntämän rahoitustuen näkyvästä esiintuomisesta, jotta unionin rooli rahoitusoh
jelmissa tulisi tunnetuksi laajemmin. Tiedotus- ja julkistamistoimenpiteiden olisi näin ollen sisällettävä nimeno
maiset tiedot unionin osallisuudesta ja unionin tunnus. Yhdenmukaisuuden vuoksi unionin tunnus olisi esitettävä
vakiomuotoisena.

(3)

Asetus (EU) N:o 514/2014 sitoo Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia, ja tämän seurauksena niitä sitoo myös
tämä asetus.

(4)

Asetus (EU) N:o 514/2014 ja tämä asetus eivät sido Tanskaa.

(5)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden pikaisen soveltamisen varmistamiseksi ja kansallisten ohjelmien
hyväksymisen viiveiden estämiseksi asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkais
taan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä sisäisen
turvallisuuden rahaston komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Hanketta koskevien tiedotus- ja julkistamistoimenpiteiden tekniset ominaisuudet
Kaikissa tuensaajille, mahdollisille tuensaajille ja suurelle yleisölle suunnatuissa tiedotus- ja julkistamistoimenpiteissä on
oltava seuraavat tiedot:
a) Euroopan unionin tunnus liitteessä määriteltyjen graafisten vaatimusten mukaisesti sekä viittaus Euroopan unioniin;
b) viittaus hanketta tukevaan rahastoon liitteessä mainitulla tavalla;
c) vastuuviranomaisen valitsema lause, jossa korostetaan Euroopan unionin rahoitusosuudesta saatavaa lisäarvoa.
Edellä olevaa a ja c kohtaa ei sovelleta pienimuotoiseen tiedotusmateriaaliin.
(1) EUVL L 150, 20.5.2014, s. 112.
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2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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LIITE
TUNNUKSEN KÄYTTÖOHJEET JA STANDARDIVÄRIEN MÄÄRITELMÄ TUNNUKSEN KUVAUS

Kaksitoista kultaista tähteä muodostaa sinistä taivasta vasten ympyrän, joka edustaa Euroopan kansojen unionia. Tähtien
määrä on muuttumaton, ja luku kaksitoista symboloi täydellisyyttä ja yhtenäisyyttä.
Ks. yksityiskohtaisemmat tiedot ja ohjeet: http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/useemblem_fi.pdf

1. HERALDINEN KUVAUS

Taivaansinisellä pohjalla oleva ympyrä, joka muodostuu kahdestatoista kultaisesta viisisakaraisesta tähdestä, joiden
kärjet eivät kosketa toisiaan.

2. GEOMETRINEN KUVAUS

Tunnus muodostuu sinisestä suorakulmiosta, jonka vaakasivu on puolitoista kertaa pystysivu. Kaksitoista kultaista
tähteä asettuvat tasaisesti näkymättömän ympyrän kehälle. Ympyrän keskipiste sijaitsee suorakulmion lävistäjien leik
kauspisteessä. Ympyrän säde on kolmasosa pystysivun korkeudesta. Kukin viisisakaraisista tähdistä on näkymättömän
ympyrän sisällä, jonka säde on 1/18 pystysivun korkeudesta. Kaikki tähdet sijaitsevat kohtisuoraan, toisin sanoen yksi
sakara ylöspäin ja kaksi sakaraa tangosta kohtisuoraan sijaitsevalla näkymättömällä viivalla. Tähdet sijaitsevat kuten
kellotaulun tunnit. Niiden lukumäärä on muuttumaton.

3. VÄRIMÄÄRITELMÄT

Tunnuksen värit ovat seuraavat:
Suorakulmion pohja on PANTONE REFLEX BLUE ja
tähdet PANTONE YELLOW.

Neliväripainatus
Neliväripainatusta käytettäessä kaksi vakioväriä on saatava neliväripainatuksen neljän värin pohjalta.
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PANTONE YELLOW saadaan 100-prosenttisesta ”Process Yellow'sta”.
PANTONE REFLEX BLUE saadaan sekoittamalla 100-prosenttista ”Process Cyania” 80-prosenttiseen ”Process Magentaan”.
4. INTERNET
PANTONE REFLEX BLUE vastaa web-paletin väriä RGB:0/0/153 (heksadesimaali: 003399) ja PANTONE YELLOW vastaa

web-paletin väriä RGB:255/204/0 (heksadesimaali: FFCC00).
5. YKSIVÄRIPAINATUS

Jos käytetään vain mustaa, suorakulmion ääriviivat ja tähdet painetaan mustalla valkoiselle pohjalle.

Jos käytetään vain sinistä (Reflex Blue), tausta painetaan 100-prosenttisella sinisellä ja tähdet negatiivivalkoisina.

6. PAINATUS VÄRILLISELLE POHJALLE

Jos on pakko käyttää värillistä pohjaa, merkki rajataan valkoisella, jonka leveys on 1/25 suorakulmion korkeudesta.

7. EU:N RAHOITUKSESTA KERTOVAN TEKSTIN KÄYTTÖ

Perussäännöt
EU:n tunnuksen on oltava korkeudeltaan vähintään 1 cm.
Euroopan unionin nimi kirjoitetaan aina kokonaisuudessaan.
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EU:n tunnuksen yhteydessä olevassa tekstissä on käytettävä jotain seuraavista kirjasintyypeistä: Arial, Calibri, Gara
mond, Trebuchet, Tahoma ja Verdana.
Kursivointi, alleviivaus tai muut tekstin korostuskeinot eivät ole sallittuja.
— Tekstin tarkkaa paikkaa tunnuksen yhteydessä ei ole määritelty. Se ei kuitenkaan saa mennä millään tavalla EU:n
tunnuksen päälle.
— Kirjasinkoon on oltava oikeassa suhteessa tunnuksen kokoon.
— Kirjasinvärin on oltava Reflex Blue (sama siniväri kuin EU:n lipussa), musta tai valkoinen taustan väristä riippuen.

