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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1780/2002,
annettu 7 päivänä lokakuuta 2002,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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

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

(2)

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin
kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä lokakuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2002.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EYVL L 198, 15.7.1998, s. 4.
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 7 päivänä lokakuuta
2002 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
060
096
999
052
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
096
388
400
512
804
999
052
388
999

43,1
93,0
38,8
58,3
103,8
103,8
84,9
84,9
71,9
67,6
60,0
53,8
63,3
110,2
124,7
203,8
146,2
41,3
73,0
116,2
85,1
70,3
77,2
97,0
70,5
83,8

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2020/2001 (EYVL L 273, 16.10.2001, s. 6) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta
alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1781/2002,
annettu 7 päivänä lokakuuta 2002,
korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 936/97 oikaisemisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2345/2001 (2), ja
erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä
puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja
hallinnoinnista 27 päivänä toukokuuta 1997 annetun
asetuksen (EY) N:o 936/97 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1524/2002 (4),
saksan-, hollannin- ja tanskankielisissä toisinnoissa on
virhe 2 artiklan g kohdan toisessa alakohdassa. Tämän
vuoksi edellä mainittu säännös on syytä oikaista saksan-,
hollannin- ja tanskankielisissä toisinnoissa.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Oikaistaan asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan g kohdan
toisessa alakohdassa oleva ilmaisu ”härkiä” seuraavasti:
(Koskee ainoastaan saksan-, hollannin- ja tanskankielisiä toisintoja).
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21.
EYVL L 315, 1.12.2001, s. 29.
EYVL L 137, 28.5.1997, s. 10.
EYVL L 229, 27.8.2002, s. 7.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1782/2002,
annettu 7 päivänä lokakuuta 2002,
viinialan tuotteiden kuljetusten mukana seuraavien asiakirjojen ja viinialalla pidettävien rekisterien
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 884/2001 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

vien ja siellä päättyvien kuljetusten mukana seuraavissa
asiakirjoissa.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
(5)

Komission asetuksessa (EY) N:o 884/2001 (3) säädetään
viinialan tuotteiden mukana seuraavien asiakirjojen
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Koska pientuottajilla on ollut teknisiä vaikeuksia ottaa
uusi mittayksikkö käyttöön, on suotavaa jatkaa kyseisen
poikkeuksen soveltamista ja sallia kyseessä olevien jäsenvaltioiden ilmaista puristemehun tiheys Oechsle-asteina
asiakirjoissa, jotka seuraavat sellaisten viinirypäleiden
keskeytymättömien kuljetusten mukana, jotka alkavat
näiden jäsenvaltioiden alueella ja päättyvät siellä ja jotka
eivät tapahdu toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan
kautta.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

Asetuksen (EY) N:o 884/2001 18 artiklan 1 kohdassa
säädetään jäsenvaltioiden mahdollisuudesta antaa lisä- tai
erityissäännöksiä alueellaan liikkuvista kyseessä olevista
tuotteista.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17
päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1493/1999 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2585/2001 (2), ja erityisesti sen 70 artiklan
3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

1 artikla

(3)

Asetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetään,
että 31 päivänä heinäkuuta 2002 päättyvän siirtymäkauden aikana voidaan rypäleen puristemehun tiheyden
asemesta ilmoittaa alkoholipitoisuutena ilmaistava tiheys,
jonka mittayksikkönä käytetään Oechsle-asteita.

Korvataan asetuksen (EY) N:o 884/2001 18 artiklan 1 kohdan
d alakohdassa päivämäärä ”31 päivänä heinäkuuta 2002”
päivämäärällä ”31 päivänä heinäkuuta 2010”.

(4)

Tätä mittayksikköä käyttävät perinteisesti viinialan tuottajat ja toimijat eräissä jäsenvaltioissa viiniyttämistoimien
seuraamiseksi. Sillä korvataan puristemehun tiheyttä
koskeva merkintä näiden jäsenvaltioiden alueella alka-

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

2 artikla

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2002 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.
(2) EYVL L 345, 29.12.2001, s. 10.
(3) EYVL L 128, 10.5.2001, s. 32.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1783/2002,
annettu 7 päivänä lokakuuta 2002,
ajanjaksolla 2002/2003 irlantilaisena viskinä (Irish whiskey) vietäviin viljoihin sovellettavien kertoimien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (3) pöytäkirjassa N:o 3 olevassa 10 artiklassa jätetään Liechtensteiniin, Islantiin ja Norjaan suuntautuva vienti myönnettävien vientitukien ulkopuolelle. Tämä olisi näin ollen
otettava asetuksen (ETY) N:o 2825/93 7 artiklan 2
kohdan mukaisesti huomioon laskettaessa kerrointa ajanjaksolle 2002/2003.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 tietyistä yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä tiettyjen tislattujen
alkoholijuomien muodossa vietyjä viljoja koskevien mukautettujen tukien vahvistamisen ja myöntämisen osalta 15 päivänä
lokakuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2825/
93 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1633/2000 (2), ja erityisesti sen 5 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2825/93 4 artiklan 1 kohdassa
säädetään, että tukea sovelletaan niihin viljojen määriin,
jotka on tarkastettu ja tislattu, korjattuina vuosittain
kunkin kyseisen jäsenvaltion osalta vahvistettavalla
kertoimella. Tämä kerroin ilmaisee kyseisen tislatun alkoholijuoman osalta vietyjen kokonaismäärien ja kaupan
pidettyjen kokonaismäärien välisen suhteen kyseisen
tislatun alkoholijuoman keskimääräistä ikääntymiskautta
vastaavana aikana näiden määrien kehityksessä todetun
suuntauksen perusteella. Irlannin toimittamien, 1 päivän
tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2001 välistä ajanjaksoa koskevien tietojen perusteella kyseinen keskimääräinen ikääntymiskausi oli vuonna 2001 irlantilaisen
viskin (Irish whiskey) osalta viisi vuotta. Kertoimet olisi
vahvistettava 1 päivän lokakuuta 2002 ja 30 päivän
syyskuuta 2003 väliseksi ajanjaksoksi.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Irlannissa irlantilaisen viskin (Irish whiskey) valmistukseen
käytettäviin viljoihin sovellettavat asetuksen (ETY) N:o 2825/93
4 artiklassa tarkoitetut kertoimet vahvistetaan 1 päivän lokakuuta 2002 ja 30 päivän syyskuuta 2003 väliseksi jaksoksi liitteessä ilmoitetun suuruisiksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 258, 16.10.1993, s. 6.
(2) EYVL L 187, 26.7.2000, s. 29.

(3) EYVL L 1, 3.1.1994, s. 1.
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IRLANNISSA SOVELLETTAVAT KERTOIMET
Kerroin, jota sovelletaan
Soveltamiskausi

1.10.2002—30.9.2003
(1) Maltaiksi jalostettu ohra mukaan lukien.

Irlantilaisen viskin (Irish whiskey)
valmistuksessa käytettävään
ohraan, laatuluokka B (1)

Irlantilaisen viskin (Irish whiskey)
valmistuksessa käytettäviin
viljoihin, laatuluokka A

0,296

0,454
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1784/2002,
annettu 7 päivänä lokakuuta 2002,
skotlantilaisena viskinä (Scotch whisky) vietäviin viljoihin sovellettavien kertoimien vahvistamisesta jakson 2002/2003 osalta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (3) pöytäkirjassa N:o 3 olevassa 10 artiklassa jätetään Liechtensteiniin, Islantiin ja Norjaan suuntautuva vienti myönnettävien vientitukien ulkopuolelle. Tämä olisi näin ollen
otettava asetuksen (ETY) N:o 2825/93 7 artiklan 2
kohdan mukaisesti huomioon laskettaessa kerrointa ajanjaksolle 2002/2003.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 tietyistä yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä tiettyjen tislattujen
alkoholijuomien muodossa vietyjä viljoja koskevien mukautettujen tukien vahvistamisen ja myöntämisen osalta 15 päivänä
lokakuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2825/
93 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1633/2000 (2), ja erityisesti sen 5 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2825/93 4 artiklan 1 kohdassa
säädetään, että tukea sovelletaan niihin viljojen määriin,
jotka on tarkastettu ja tislattu, korjattuina vuosittain
kunkin kyseisen jäsenvaltion osalta vahvistettavalla
kertoimella. Tämä kerroin ilmaisee kyseisen tislatun alkoholijuoman osalta vietyjen kokonaismäärien ja kaupan
pidettyjen kokonaismäärien välisen suhteen kyseisen
tislatun alkoholijuoman keskimääräistä ikääntymiskautta
vastaavana aikana näiden määrien kehityksessä todetun
suuntauksen perusteella. Yhdistyneen kuningaskunnan
toimittamien, 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2001 välistä ajanjaksoa koskevien tietojen perusteella kyseinen keskimääräinen ikääntymiskausi oli
vuonna 2001 skotlantilaisen viskin (Scotch whisky)
osalta seitsemän vuotta. Kertoimet olisi vahvistettava 1
päivän lokakuuta 2002 ja 30 päivän syyskuuta 2003
väliseksi jaksoksi.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Yhdistyneessä kuningaskunnassa skotlantilaisen viskin (Scotch
whisky) valmistukseen käytettäviin viljoihin sovellettavat
asetuksen (ETY) N:o 2825/93 4 artiklassa tarkoitetut kertoimet
vahvistetaan 1 päivän lokakuuta 2002 ja 30 päivän syyskuuta
2003 väliseksi jaksoksi liitteessä ilmoitetun suuruisiksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 258, 16.10.1993, s. 6.
(2) EYVL L 187, 26.7.2000, s. 29.

(3) EYVL L 1, 3.1.1994, s. 1.
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YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA SOVELLETTAVAT KERTOIMET
Sovellettava kerroin
Soveltamisjakso

1.10.2002—30.9.2003

Malt whiskyn valmistuksessa
käytettävään ohraan

Grain whiskyn valmistuksessa
käytettäviin viljoihin

0,649

0,525
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1785/2002,
annettu 7 päivänä lokakuuta 2002,
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ominaisuuksia ja ottaen huomioon markkinoiden todellista suuntausta edustavina pidetyt edullisimmat
tarjoukset ja hinnat. Määrittelyä varten otetaan
huomioon tarjousten ja yhden tai useamman edustavan
eurooppalaisen pörssin noteeraamien hintojen keskiarvo
yhteisön satamaan cif-toimituksena kuljetetuista tuotteista, jotka tulevat kansainvälisen kaupan kannalta edustavimpina pidetyistä eri toimittajamaista. Puuvillan, josta
siemenet on poistettu, maailmanmarkkinahinnan määrittelyä koskeviin perusteisiin tehdään kuitenkin mukautuksia, joiden tavoitteena on ottaa huomioon toimitetun
tuotteen laadun tai tarjousten ja hintojen luonteen vuoksi
perustellut erot. Nämä mukautukset vahvistetaan
asetuksen (EY) N:o 1591/2001 3 artiklan 2 kohdassa.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyn puuvillaa
koskevan pöytäkirjan nro 4, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1050/2001 (1),
ottaa huomioon puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1051/
2001 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklan mukaisesti
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään säännöllisin väliajoin siemenistä
puhdistetun puuvillan osalta todetun maailmanmarkkinahinnan perusteella ottamalla huomioon siemenistä
puhdistetulle puuvillalle määritellyn hinnan ja puuvillalle,
josta siemeniä ei ole poistettu, lasketun hinnan välinen
suhde pitkällä aikavälillä. Tämä suhde vahvistetaan
puuvillan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä elokuuta 2001
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1591/2001 (3),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o
1486/2002 (4), 2 artiklan 2 kohdassa. Jos maailmanmarkkinahintaa ei voi määritellä tällä tavoin, hinta lasketaan viimeksi määritellyn hinnan perusteella.
Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 5 artiklan mukaisesti
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään tuotteelle, joka vastaa tiettyjä

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisen johdosta
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta vahvistetaan jäljempänä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklassa tarkoitetuksi
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnaksi vahvistetaan 22,374 EUR/100 kg.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä lokakuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2002.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

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

EYVL L 148, 1.6.2001, s. 1.
EYVL L 148, 1.6.2001, s. 3.
EYVL L 210, 3.8.2001, s. 10.
EYVL L 223, 20.8.2002, s. 3.
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2002/74/EY,
annettu 23 päivänä syyskuuta 2002,
työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/987/ETY muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

Palkkaturvajärjestelmää
koskevan maksuvelvoitteen
määrittämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava tässä yhteydessä säätää, että jos maksukyvyttömyystilanne johtaa
useisiin maksukyvyttömyysmenettelyihin, tällaista tilannetta käsitellään ikään kuin kyseessä olisi yksi ainoa
maksukyvyttömyysmenettely.

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 137 artiklan 2 kohdan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
ovat kuulleet alueiden komiteaa,

(6)

Olisi varmistettava, että ne työntekijät, joita tarkoitetaan
Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön
(UNICE), julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP)
ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY)
tekemästä osa-aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta
15 päivänä joulukuuta 1997 annetussa neuvoston direktiivissä 97/81/EY (5), Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain
keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan
keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28 päivänä kesäkuuta 1999
annetussa neuvoston direktiivissä 1999/70/EY (6) ja
määräaikaisessa tai tilapäisessä työsuhteessa olevien
työntekijöiden työturvallisuuden ja -terveyden parantamisen edistämistä koskevien toimenpiteiden täydentämisestä 25 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa neuvoston
direktiivissä 91/383/ETY (7), eivät jää tämän direktiivin
soveltamisalan ulkopuolelle.

(7)

Työntekijöiden oikeusvarmuuden takaamiseksi sellaisten
yritysten
maksukyvyttömyystilanteissa,
joilla
on
toimintaa useissa jäsenvaltioissa, ja työntekijöiden
oikeuksien vahvistamiseksi yhteisöjen tuomioistuimen
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti, direktiiviin on
tarpeen sisällyttää säännöksiä, joissa todetaan nimenomaisesti, mikä palkkaturvajärjestelmä on vastuussa
työntekijöiden maksamatta olevien saatavien suorittamisesta näissä tapauksissa, ja joissa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön tavoitteeksi
asetetaan työntekijöiden maksamatta olevien saatavien
suorittaminen viipymättä. Lisäksi on tarpeen varmistaa,
että säännökset pannaan asianmukaisesti täytäntöön
säätämällä jäsenvaltioiden toimivaltaisten hallintoviranomaisten välisestä yhteistyöstä.

(8)

Jäsenvaltiot voivat asettaa palkkaturvajärjestelmän
vastuuta koskevia rajoituksia, joiden on oltava direktiivissä asetetun sosiaalisen tavoitteen mukaisia ja joissa
voidaan ottaa huomioon palkkasaatavien eri tasot.

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua
menettelyä (3),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Yhteisön peruskirja työntekijöiden sosiaalisista perusoikeuksista hyväksyttiin 9 päivänä joulukuuta 1989. Sen
seitsemännessä kohdassa todetaan, että sisämarkkinoiden
toteutumisen on johdettava työntekijöiden elin- ja
työolojen parantumiseen Euroopan yhteisössä sekä että
tämän parantumisen on johdettava tarpeen mukaan
työlainsäädännön tiettyjen näkökohtien, kuten joukkoirtisanomisiin tai konkursseihin liittyvien menettelyjen,
kehittämiseen.

(2)

Direktiivin 80/987/ETY (4) tarkoituksena on varmistaa
työntekijöiden vähimmäissuoja heidän työnantajansa
maksukyvyttömyystilanteessa. Niinpä jäsenvaltioiden on
direktiivin mukaisesti perustettava palkkaturvajärjestelmä, joka turvaa asianomaisille työntekijöille maksun
heidän maksamatta olevista saatavistaan.

(3)

Maksukyvyttömyyttä
koskevan
jäsenvaltioiden
lainsäädännön muutokset ja sisämarkkinoiden kehittyminen edellyttävät mainitun direktiivin tiettyjen
säännösten mukauttamista.

(4)

Oikeusvarmuuden ja avoimuuden vuoksi olisi myös
direktiivin 80/987/ETY soveltamisalaa ja tiettyjä määritelmiä selvennettävä. Erityisesti direktiivin artiklaosassa
olisi täsmennettävä jäsenvaltioille myönnetty mahdollisuus rajoittaa direktiivin soveltamisalaa sekä kumottava
sen johdosta direktiivin liite.

(5)

Kyseessä olevien työntekijöiden yhdenvertaisen suojan
varmistamiseksi olisi maksukyvyttömyyden määritelmä
mukautettava jäsenvaltioiden lainsäädännön uusiin suuntauksiin ja käsitteen piiriin olisi otettava myös muita
maksukyvyttömyysmenettelyjä kuin likvidaatiomenettely.

(1) EYVL C 154 E, 29.5.2001, s. 109.
(2) EYVL C 221, 7.8.2001, s. 110.
(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 29. marraskuuta 2001 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta,
vahvistettu 18. helmikuuta 2002 (EYVL C 119 E, 22.5.2002, s. 1) ja
Euroopan parlamentin päätös, tehty 14. toukokuuta 2002 (ei vielä
julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 27. kesäkuuta 2002.
4
( ) EYVL L 283, 28.10.1980, s. 23, direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(5) EYVL L 14, 20.1.1998, s. 9, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivillä 98/23/EY (EYVL L 131, 5.5.1998, s. 10).
(6) EYVL L 175, 10.7.1999, s. 43.
(7) EYVL L 206, 29.7.1991, s. 19.

8.10.2002

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

Maksukyvyttömyysmenettelyjen toteamisen helpottamiseksi erityisesti rajat ylittävissä tilanteissa olisi säädettävä,
että jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille
jäsenvaltioille, millaiset maksukyvyttömyysmenettelyt
johtavat palkkaturvajärjestelmään turvautumiseen.

(9)

(10)

Tämän johdosta olisi direktiivi 80/987/ETY muutettava.

(11)

Koska ehdotetun toimen tavoitetta, joka on direktiivin
80/987/ETY tiettyjen säännösten mukauttaminen
yritysten
toiminnassa
yhteisössä
tapahtuneiden
muutosten huomioon ottamiseksi, ei voida riittävällä
tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan
saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi
toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on
tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

(12)

Komission olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja
neuvostolle kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja soveltamisesta, erityisesti siltä osin kuin on kyse
jäsenvaltioissa ilmenevistä uudenlaisista työsuhteista,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivi 80/987/ETY seuraavasti:
1) Korvataan nimi seuraavasti:
”Neuvoston direktiivi 80/987/ETY, annettu 20 päivänä lokakuuta 1980, työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa”.
2) Korvataan I jakso seuraavasti:
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b) kalastajat, jotka saavat palkkansa osuutena saaliista.
2 artikla
1.
Tätä direktiiviä sovellettaessa työnantajaa pidetään
maksukyvyttömänä, jos on pyydetty jonkin jäsenvaltion
lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten mukaisen,
työnantajan kaikkia velkoja koskevan sellaisen maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista, jossa kyseinen työnantaja
menettää osittain tai kokonaan määräysvallan omaisuuteensa ja jossa määrätään selvittäjä tai vastaavaa tehtävää
suorittava henkilö, ja jos kyseisten säännösten nojalla toimivaltainen viranomainen on joko
a) päättänyt menettelyn aloittamisesta; tai
b) todennut, että työnantajan yritys tai liiketoiminta on
kokonaan lopetettu ja että käytettävissä olevat varat eivät
riitä perusteeksi menettelyn aloittamiselle.
2.
Tällä direktiivillä ei ole vaikutusta siihen, miten kansallisessa lainsäädännössä määritellään käsitteet ’työntekijä’,
’työnantaja’, ’palkka’, ’saavutettu oikeus’ ja ’tulevaisuuteen
kohdistuva oikeus’.
Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan voi jättää tämän direktiivin
soveltamisalan ulkopuolelle:
a) direktiivissä 97/81/EY tarkoitettuja osa-aikatyöntekijöitä;
b) direktiivissä 1999/70/EY tarkoitettuja määräaikaisessa
työsuhteessa olevia työntekijöitä;
c) direktiivin 91/383/ETY 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tilapäisessä työsuhteessa olevia työntekijöitä.
3.
Jäsenvaltiot eivät voi asettaa työsopimuksen tai suhteen vähimmäiskestoa ehdoksi työntekijöiden oikeudelle
saada tämän direktiivin mukaisia etuuksia.

”I JAKSO

Soveltamisala ja määritelmät
1 artikla
1.
Tätä direktiiviä sovelletaan työntekijöiden työsopimuksista tai työsuhteista johtuviin saataviin työnantajalta, joka
on 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla maksukyvytön.
2.
Jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti jättää tiettyihin
ryhmiin kuuluvien työntekijöiden saatavat tämän direktiivin
soveltamisalan ulkopuolelle sen vuoksi, että on olemassa
muita tapoja turvata palkkasaatavat, jos osoitetaan, että ne
tarjoavat kyseisille henkilöille tästä direktiivistä johtuvaa
suojaa vastaavan suojan.
3.
Jäsenvaltiot voivat edelleen jättää, jos tällaista
säännöstä
jo
sovelletaan
niiden
kansallisessa
lainsäädännössä, tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle:
a) luonnollisen henkilön palveluksessa olevat kotiapulaiset;
ja

4.
Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita laajentamasta
työntekijöiden suojaa muihin maksukyvyttömyystapauksiin,
kuten tilanteeseen, jossa maksut on tosiasiallisesti lopetettu
pysyvästi, kun maksukyvyttömyys on vahvistettu muilla
kuin 1 kohdassa tarkoitetuilla menettelyillä, joista säädetään
kansallisessa lainsäädännössä.
Tällaiset menettelyt eivät kuitenkaan aiheuta vastuuta
muiden jäsenvaltioiden järjestelmille III a jaksossa tarkoitetuissa tapauksissa.”
3) Korvataan 3 ja 4 artikla seuraavasti:
”3 artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta
palkkaturvajärjestelmät turvaavat, jollei 4 artiklasta muuta
johdu, työsopimuksista tai työsuhteista, myös työsuhteen
päättymisen yhteydessä maksettavasta erorahasta, jos tästä
on säädetty kansallisessa lainsäädännössä, johtuvien maksamatta olevien työntekijöiden saatavien suorituksen.

L 270/12

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Palkkaturvajärjestelmä turvaa maksamattomat palkkasaatavat
tiettyä jäsenvaltioiden määrittämää päivää edeltävältä ja/tai
tapauksen mukaan sen jälkeiseltä ajalta.
4 artikla
1.
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa palkkaturvajärjestelmien 3
artiklassa tarkoitettua vastuuta.
2.
Käyttäessään 1 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta
jäsenvaltion on vahvistettava sen ajan kesto, jolta palkkaturvajärjestelmän on vastattava maksamatta olevista saatavista.
Tämä aika ei kuitenkaan saa olla lyhyempi kuin 3 artiklassa
tarkoitettua päivää edeltävä ja/tai sen jälkeinen ajanjakso,
joka kattaa työsuhteen kolme viimeistä kuukautta. Jäsenvaltiot voivat sisällyttää tämän kolmen kuukauden vähimmäisajan viiteajanjaksoon, jonka pituus on vähintään kuusi
kuukautta.
Jäsenvaltiot, jotka säätävät vähintään 18 kuukauden viiteajanjakson, voivat rajoittaa kahdeksaan viikkoon ajan, jolta
palkkaturvajärjestelmä vastaa maksamatta olevista saatavista.
Tässä tapauksessa vähimmäisajanjakson laskemisessa otetaan
huomioon työntekijöille edullisimmat ajanjaksot.
3.
Jäsenvaltiot voivat lisäksi asettaa enimmäismääriä palkkaturvajärjestelmän suoritettavaksi tuleville maksuille. Nämä
enimmäismäärät eivät saa alittaa tasoa, joka on yhteensopiva
tämän direktiivin sosiaalisen tavoitteen kanssa.
Käyttäessään tätä mahdollisuutta jäsenvaltion on ilmoitettava
komissiolle menetelmä, jota noudattaen se asettaa enimmäismäärän.”

8.10.2002

8 b artikla
1.
Jäsenvaltioiden on 8 a artiklan täytäntöönpanoa varten
säädettävä toimivaltaisten hallintoviranomaisten ja/tai 3
artiklassa mainittujen palkkaturvajärjestelmien välillä tapahtuvasta asiaankuuluvien tietojen vaihtamisesta, minkä avulla
on erityisesti mahdollista ilmoittaa toimivaltaisille palkkaturvajärjestelmille maksamatta olevista työntekijöiden saatavista.
2.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille
jäsenvaltioille toimivaltaisten hallintoviranomaistensa ja/tai
palkkaturvajärjestelmiensä yhteystiedot. Komissio saattaa
nämä tiedot yleisön saataville.”
5) Lisätään 9 artiklaan alakohta seuraavasti:
”Tämän direktiivin täytäntöönpano ei missään tapauksessa
saa olla peruste heikentää jäsenvaltiossa vallitsevaa tilannetta, joka koskee työntekijöiden suojan yleistä tasoa tämän
direktiivin soveltamisalalla.”
6) Lisätään 10 artiklaan alakohta seuraavasti:
”c) evätä 3 artiklassa tarkoitettu maksuvelvollisuus tai
poistaa 7 artiklassa tarkoitettu vastuu taikka heikentää
niitä tapauksissa, joissa työntekijä yksin tai lähisukulaistensa kanssa on omistanut olennaisen osan työnantajan
yrityksestä tai yritystoiminnasta ja vaikuttanut huomattavasti sen toimintaan.”
7) Lisätään artikla seuraavasti:

4) Lisätään jakso seuraavasti:
”III a JAKSO

Useaa valtiota koskevat säännökset
8 a artikla
1.
Jos yritys, joka harjoittaa toimintaa vähintään kahden
jäsenvaltion alueella, on maksukyvytön 2 artiklan 1
kohdassa tarkoitetulla tavalla, työntekijöiden maksamatta
olevien saatavien maksamisen osalta on toimivaltainen sen
jäsenvaltion palkkaturvajärjestelmä, jonka alueella työntekijät tavallisesti työskentelevät tai työskentelivät.
2.
Työntekijöiden oikeuksien laajuus määräytyy sen
lainsäädännön mukaan, jonka piiriin toimivaltainen palkkaturvajärjestelmä kuuluu.
3.
Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat toimenpiteet
sen varmistamiseksi, että 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa päätökset, jotka on tehty jonkin sellaisen 2 artiklan 1
kohdassa tarkoitetun sellaisen maksukyvyttömyysmenettelyn
yhteydessä, jonka aloittamista on pyydetty jossakin toisessa
jäsenvaltiossa, otetaan huomioon määritettäessä tässä direktiivissä tarkoitettua työnantajan maksukyvyttömyyttä.

”10 a artikla
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava, millaiset kansalliset maksukyvyttömyysmenettelyt kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan sekä niitä koskevat muutokset komissiolle ja muille
jäsenvaltioille. Komissio julkaisee nämä ilmoitukset Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä.”
8) Kumotaan liite.

2 artikla
1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan ennen 8 päivää lokakuuta 2005. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
Niiden on sovellettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja
säännöksiä työnantajan maksukyvyttömyystilanteissa, jotka
ilmenevät näiden säännösten voimaantulopäivän jälkeen.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.
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2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina
komissiolle.

L 270/13
5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
4 artikla
Komissio antaa viimeistään 8 päivänä lokakuuta 2010. Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja soveltamisesta jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä syyskuuta 2002.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

P. COX

M. FISCHER BOEL
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 26 päivänä syyskuuta 2002,
Euroopan keskuspankkia ja kansallisia keskuspankkeja koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden
suorittaessa rahapoliittisia operaatioita ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä hoitaessa EKP:n valuuttavarantosaamisia
(EKP/2002/6)
(2002/777/EY)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 105 artiklan 2 kohdan toisen ja kolmannen
luetelmakohdan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan, luettuna yhdessä 3.1 artiklan ensimmäisen, toisen ja kolmannen
luetelmakohdan, 18.2 ja 30.6 artiklan kanssa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Perustamissopimuksen 105 artiklan 2 kohdan ensimmäisen, toisen ja kolmannen luetelmakohdan mukaan
EKPJ:n perustehtäviä ovat yhteisön rahapolitiikan määritteleminen ja toteuttaminen, valuuttamarkkinatoimien
suorittaminen yhdenmukaisesti perustamissopimuksen
111 artiklan kanssa sekä jäsenvaltioiden virallisten
valuuttavarantojen hallussapito ja hoito.
Euroopan keskuspankki (EKP) pitää tarpeellisena, että
EKP jo jokainen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion
kansallinen keskuspankki noudattavat vähimmäisvaatimuksia i) suorittaessaan rahapoliittisia operaatioita ja ii)
suorittaessaan valuuttamarkkinatoimia EKP:n valuuttavarannoilla sekä iii) hoitaessaan EKP:n valuuttavarantosaamisia, siltä osin kuin kansallisten keskuspankit
toimivat EKP:n edustajina kansallisten keskuspankkien
suorittamasta keskuspankkien suorittamasta EKP:n
valuuttavarantojen hoidosta sekä EKP:n valuuttavarannoilla suoritettavia operaatioita varten laadituista
oikeudellisista asiakirjoista 3 päivänä helmikuuta 2000
annettujen suuntaviivojen EKP/2000/1 mukaisesti, (1)

(1) EYVL L 207, 17.8.2000, s. 24.

sellaisena kuin ne ovat viimeksi muutettuna suuntaviivoilla EKP/2001/12 (2),
(3)

Perussäännön 38.1 artiklan mukaan EKP:n tai kansallisen
keskuspankin päätöksentekoelimen jäsen tai sen
henkilöstöön kuuluva ei saa, tehtävänsä päätyttyäkään,
ilmaista salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja.

(4)

EKP:n neuvoston jäsenet ovat sopineet menettelytapaohjeista samankaltaisten asioiden osalta EKP:n neuvoston
16 päivänä toukokuuta 2002 pidetyssä kokouksessa (3),

(5)

Perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan mukaisesti EKP:n
suuntaviivat
ovat
erottamaton
osa
yhteisön
lainsäädäntöä,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla
EKP:ia ja kansallisia keskuspankkeja koskevat vähimmäisvaatimukset niiden suorittaessa rahapoliittisia operaatioita
ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä hoitaessa EKP:n valuuttavarantosaamisia
Suorittaessaan rahapoliittisia toimia tai operaatioita ja EKP:n
valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä
hoitaessaan EKP:n valuuttavarantosaamisia EKP ja kansalliset
keskuspankit varmistavat, että näitä toimia koskevat sisäiset
säännöt, kuten käytännesäännöt, henkilöstösäännöt ja muunlaiset sisäiset säännöt ovat seuraavien vähimmäisvaatimusten
mukaisia, ottaen huomioon sovellettavat kansalliset lait ja
työmarkkinakäytännöt.
(2) EYVL L 310, 28.11.2001, s. 31.
(3) EYVL C 123, 24.5.2002, s. 9.

8.10.2002

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 270/15

1. SOVELTAMISALA

4. SISÄPIIRIKAUPAN KIELTÄMINEN

EKP:n ja kansallisten keskuspankkien sisäisissä säännöissä on
oltava sitovat säännökset näiden vähimmäisvaatimusten noudattamisesta kaikissa EKP:n ja kansallisten keskuspankkien toimissa
ja operaatioissa, jotka liittyvät rahapoliittisiin operaatioihin ja
EKP:n valuuttavarannoilla toteutettaviin valuuttamarkkinatoimiin sekä EKP:n valuuttavarantosaamisten hoitamiseen.

EKP:n ja kansallisen keskuspankin on kiellettävä päätöksentekoelimiltään ja työntekijöiltään sisäpiirikauppojen tekeminen
sekä sellaisen ei-julkisen ja luottamuksellisen tiedon välittäminen kolmansille henkilöille, joka on saatu työpaikalla.
Päätöksentekoelimet ja työntekijät eivät myöskään yksityisissä
rahoitustoimissaan saa käyttää työssä saatua ei-julkista EKPJ:hin
liittyvää tietoa.

Näitä sääntöjä sovelletaan:
— EKP:n johtokunnan jäseniin, silloin kun nämä eivät hoida
tehtäviään EKP:n neuvoston jäseninä,
— kansallisten keskuspankkien päätöksentekoelinten jäseniin
lukuunottamatta EKP:n neuvoston jäseniä (tai Euroopan
keskuspankin työjärjestyksen 4.4 artiklan mukaisesti nimettyjä heidän varajäseniään), kun nämä viimeksi mainitut
hoitavat tehtäviään EKP:n neuvoston jäsenten ominaisuudessa,
— kaikkiin EKP:n työntekijöihin, jotka osallistuvat rahapoliittisiin toimiin tai operaatioihin ja EKP:n valuuttavarannoilla
suoritettaviin valuuttamarkkinatoimiin sekä EKP:n valuuttavarantojen hoitoon, ja
— kaikkiin kansallisten keskuspankkien työntekijöihin, jotka
osallistuvat rahapoliittisiin toimiin tai operaatioihin ja EKP:n
valuuttavarannoilla suoritettaviin valuuttamarkkinatoimiin
sekä EKP:n valuuttavarantojen hoitoon,
(näistä EKP:n johtokunnan ja kansallisten keskuspankkien
päätöksentekoelinten jäsenistä käytetään jäljempänä ilmaisua
’päätöksentekoelimet’ ja edellämainituista EKP:n ja kansallisten
keskuspankkien työntekijöistä ilmaisua ’työntekijät’).
Näiden vähimmäisvaatimusten tarkoituksena ei ole vaikuttaa
EKP:n tai kansallisen keskuspankin sisäisten sääntöjen mukaisiin
ankarampiin säännöksiin, joita sovelletaan kansallisen keskuspankin työntekijöihin sekä päätöksentekoelimiin, tai estää
niiden soveltamista. Nämä vähimmäisvaatimukset eivät
myöskään rajoita perussäännön 38.1 artiklan soveltamista.

2. JOHDON SUORITTAMA VALVONTA MARKKINAVASTAPUOLTEN
KANSSA SUORITETTAVISSA OPERAATIOISSA

Kaikkien niiden työntekijöiden toimien valvonta, jotka osallistuvat operaatioihin markkinavastapuolten kanssa, on heidän
esimiestensä vastuulla. Valtuudet ja vastuut, joiden perusteella
markkinadiilerit ja avustava henkilöstö suorittavat tehtävänsä,
esitetään kirjallisesti selkeällä tavalla.

Sisäpiirikaupalla tarkoitetaan toimintaa, jossa henkilö työsuhteensa, ammattinsa tai tehtäviensä vuoksi saa haltuunsa sellaista
erityistä tietoa ennen tämän tiedon julkiseksi tulemista, jolla voi
olla merkitystä rahapoliittisten operaatioiden ja EKP:n valuuttavarannoilla suoritettavien valuuttamarkkinatoimien sekä EKP:n
valuuttavarantosaamisten hoidon kannalta, ja käyttää tästä
seikasta tietoisena tällaista tietoa hyväkseen hankkimalla tai
luovuttamalla omaan lukuunsa tai toisen lukuun joko suoraan
tai välillisesti varoja (mukaan lukien arvopaperit) tai oikeuksia
(mukaan lukien johdannaissopimuksiin liittyvät oikeudet),
joihin tiedot läheisesti liittyvät.
EKP ja kansalliset keskuspankit ottavat käyttöön asianmukaiset
järjestelyt sen tarkistamiseksi, että päätöstentekoelinten ja
työntekijöiden suorittamien rahoitustoimien yhteydessä noudatetaan tätä sääntöä. Nämä järjestelyt rajoittuvat sellaisten
toimien tarkastamiseen, jotka saattavat olla merkityksellisiä
rahapoliittisten toimien tai operaatioiden, EKP:n valuuttavarannoilla suoritettavien valuuttamarkkinatoimien sekä EKP:n
valuuttavarantosaamisten hoitamisen kannalta. Sääntöjen
valvontaan liittyviä tarkastuksia tulisi tehdä ainoastaan siinä
tapauksessa, että tähän on pakottavia syitä.
5. VIERAANVARAISUUS JA LAHJAT

Päätöksentekoelimet ja työntekijät eivät voi pyytää lahjaa tai
vastaanottaa vieraanvaraisuutta kolmansilta suorittaessaan rahapoliittisia toimia tai operaatioita ja EKP:n valuuttavarannoilla
toteutettavia valuuttamarkkinatoimia taikka hoitaessaan EKP:n
valuuttavarantoja eivätkä myöskään ottaa vastaan rahanarvoista
tai muunlaista lahjaa tai vieraanvaraisuutta, joka ei ole
määrältään tavanomainen tai merkityksetön ja joka voi vaarantaa hänen riippumattomuuttaan ja puolueettomuuttaan.
Työntekijän on ilmoitettava esimiehilleen vastapuolen yrityksistä tarjota hänelle tällaista lahjaa tai vieraanvaraisuutta.
2 artikla
Muutokset suuntaviivoihin EKP/2000/1
Kumotaan suuntaviivojen EKP/2000/1 3 a artikla ja liite 4.
3 artikla

3. MAHDOLLISTEN ETURISTIRIITATILANTEIDEN VÄLTTÄMINEN

Päätöksentekoelinten ja työntekijöiden on pidättäydyttävä osallistumasta sellaisiin taloudellisiin toimiin tai rahoitustoimiin,
jotka voivat vaarantaa heidän riippumattomuuttaan ja puolueettomuuttaan.
Päätöksentekoelinten ja työntekijöiden on vältettävä kaikkia
tilanteita, joista voi aiheutua eturistiriitoja.

Tarkistaminen
Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle viimeistään 15
päivänä lokakuuta 2002 yksityiskohdat näiden suuntaviivojen
noudattamiseksi laatimistaan asiakirjoista ja käyttämistään
keinoista, ellei näitä tietoja ole toimitettu jo suuntaviivojen EKP/
2001/5 (1) täytäntöönpanon yhteydessä.
(1) EYVL L 190, 12.7.2001, s. 26.
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4 artikla
Loppusäännökset
1.
Nämä suuntaviivat osoitetaan niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, jotka ovat ottaneet
yhteisen rahan käyttöön perustamissopimuksen mukaisesti.
2.

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 30 päivänä marraskuuta 2002.

3.

Nämä suuntaviivat julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 26 päivänä syyskuuta 2002.
EKP:n neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
Willem F. DUISENBERG

