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OIKAISUJA
Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2015/501, annettu 24 päivänä maaliskuuta
2015, Kiinan kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä
valmistettujen kylmävalssattujen levyvalmisteiden tuontia koskevan väliaikaisen polkumyyntitullin
käyttöön ottamisesta
(Euroopan unionin virallinen lehti L 79, 25. maaliskuuta 2015)
Sivulla 55, 3 artiklassa, jossa korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) No 1331/2014 1 artiklan 1 kohta:
on:

”’1.
Tulliviranomaisten on asetuksen (EY) N:o 597/2009 24 artiklan 5 kohdan nojalla toteutettava
tarvittavat toimenpiteet seuraavien tuotteiden unioniin suuntautuvan tuonnin kirjaamiseksi:
ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, jotka
ovat peräisin Kiinan kansantasavallasta tai Taiwanista ja jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin
7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90,
7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 ja
7220 20 89.’”

pitää olla:

”’1.
Tulliviranomaisten on asetuksen (EY) N:o 597/2009 24 artiklan 5 kohdan nojalla toteutettava
tarvittavat toimenpiteet seuraavien tuotteiden unioniin suuntautuvan tuonnin kirjaamiseksi:
ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyvalmisteet, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, jotka
ovat peräisin Kiinan kansantasavallasta ja jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin 7219 31 00,
7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10,
7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 ja 7220 20 89.’”

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2015/227, annettu 9 päivänä tammikuuta 2015,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten
vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista
annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 muuttamisesta
(Euroopan unionin virallinen lehti L 48, 20. helmikuuta 2015)
Sivulla 15, liitteessä I olevassa, asetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteen I korvaavassa liitteessä olevan lomakkeen ”C 04.00
– LISÄTIETOERÄT (CA4)” rivillä 220:
on:

”Finanssialan ulkopuolisiksi huomattaviksi omistusosuuksiksi katsottavat pääomaerät”

pitää olla:

”Finanssialan ulkopuolisten huomattavien omistusosuuksien ja suurten asiakasriskien yhteydessä
käytettävissä oleva hyväksyttävä pääoma”

Sivulla 153, liitteessä I olevassa, asetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteen II korvaavassa liitteessä olevan
alakohdan ”1.5.1 Positiokohtaiset ohjeet” rivillä 220:
on:

”11 Finanssialan ulkopuolisiksi huomattaviksi omistusosuuksiksi katsottavat pääomaerät”

pitää olla:

”11 Finanssialan ulkopuolisten huomattavien omistusosuuksien ja suurten asiakasriskien yhteydessä
käytettävissä oleva hyväksyttävä pääoma”

Sivulla 620, liitteessä III olevassa, asetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteen IX korvaavassa liitteessä olevan osan II
alakohdan ”4.1 Tiettyjä rivejä koskevat ohjeet” rivillä 010:
on:

”Ilmoitetaan sovellettava yläraja sellaisten vastapuolten osalta, jotka eivät ole laitoksia. Tämä määrä on 25 %
hyväksyttävistä omista varoista, jotka on ilmoitettu liitteen I lomakkeen 4 rivillä 220, mikäli ei sovelleta
tiukempaa prosenttimäärää asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklan mukaisten kansallisten
toimenpiteiden tai mainitun asetuksen 459 artiklan b alakohdan mukaisesti hyväksyttyjen delegoitujen
säädösten soveltamisen vuoksi.”
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”Ilmoitetaan sovellettava yläraja sellaisten vastapuolten osalta, jotka eivät ole laitoksia. Tämä määrä on 25 %
hyväksyttävästä pääomasta, joka on ilmoitettu liitteen I lomakkeen 4 rivillä 220, mikäli ei sovelleta
tiukempaa prosenttimäärää asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklan mukaisten kansallisten
toimenpiteiden tai mainitun asetuksen 459 artiklan b alakohdan mukaisesti hyväksyttyjen delegoitujen
säädösten soveltamisen vuoksi.”

Sivulla 620, liitteessä III olevassa, asetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteen IX korvaavassa liitteessä olevan osan II
alakohdan ”4.1 Tiettyjä rivejä koskevat ohjeet” rivillä 020:
on:

”Ilmoitetaan sovellettava yläraja sellaisten vastapuolten osalta, jotka ovat laitoksia. Asetuksen (EU)
N:o 575/2013 395 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä määrä on seuraava:
— Jos 25 % hyväksyttävistä omista varoista on yli 150 miljoonaa euroa (tai jos toimivaltainen
viranomainen on asettanut alle 150 miljoonan euron ylärajan asetuksen (EU) N:o 575/2013
395 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti), ilmoitetaan 25 % hyväksyttävistä omista
varoista.
— Jos 150 miljoonaa euroa (tai tätä alempi yläraja, jonka toimivaltainen viranomainen on asettanut
asetuksen (EU) N:o 575/2013 395 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti) on yli 25 %
laitoksen hyväksyttävistä omista varoista, ilmoitetaan 150 miljoonaa euroa (tai toimivaltaisen
viranomaisen asettama alempi yläraja). Jos laitos on määrittänyt alemman ylärajan hyväksyttävien omien
varojensa osalta mainitun asetuksen 395 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, ilmoitetaan
kyseinen yläraja.”

pitää olla:

”Ilmoitetaan sovellettava yläraja sellaisten vastapuolten osalta, jotka ovat laitoksia. Asetuksen (EU)
N:o 575/2013 395 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä määrä on seuraava:
— Jos 25 % hyväksyttävästä pääomasta on yli 150 miljoonaa euroa (tai jos toimivaltainen viranomainen on
asettanut alle 150 miljoonan euron ylärajan asetuksen (EU) N:o 575/2013 395 artiklan 1 kohdan
kolmannen alakohdan mukaisesti), ilmoitetaan 25 % hyväksyttävästä pääomasta.
— Jos 150 miljoonaa euroa (tai tätä alempi yläraja, jonka toimivaltainen viranomainen on asettanut
asetuksen (EU) N:o 575/2013 395 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti) on yli 25 %
laitoksen hyväksyttävästä pääomasta, ilmoitetaan 150 miljoonaa euroa (tai toimivaltaisen viranomaisen
asettama alempi yläraja). Jos laitos on määrittänyt alemman ylärajan hyväksyttävän pääomansa osalta
mainitun asetuksen 395 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, ilmoitetaan kyseinen yläraja.”

Sivulla 620, liitteessä III olevassa, asetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteen IX korvaavassa liitteessä olevan osan II
alakohdan ”4.1 Tiettyjä rivejä koskevat ohjeet” rivillä 030:
on:

”Ilmoitettava määrä on absoluuttinen yläraja (ilmoitettu rivillä 020) ilmaistuna prosenttiosuutena
hyväksyttävistä omista varoista.”

pitää olla:

”Ilmoitettava määrä on absoluuttinen yläraja (ilmoitettu rivillä 020) ilmaistuna prosenttiosuutena
hyväksyttävästä pääomasta.”

