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(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA
10 päivältä joulukuuta 2002,
Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
(2002/960/YUTP)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja
erityisesti sen 15 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Yhdistyneiden
Kansakuntien
turvallisuusneuvosto
hyväksyi 23 päivänä tammikuuta 1992 päätöslauselman
733(1992), jossa kielletään yleisesti ja täysimääräisesti
aseiden ja puolustustarvikkeiden toimittaminen Somaliaan, jäljempänä ’aseidenvientikielto’.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla
1. Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten harjoittama tai
jäsenvaltioiden alueelta käsin tapahtuva aseiden ja kaikenlaisten
niihin liittyvien tarvikkeiden, mukaan lukien ampuma-aseet ja
ampumatarvikkeet, sotilasajoneuvot ja -laitteet, puolisotilaalliset
tarvikkeet ja edellä mainittuihin tarkoitetut varaosat, toimittaminen ja myynti Somaliaan riippumatta siitä, ovatko ne
peräisin jäsenvaltioiden alueelta.
2. Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten harjoittama tai
jäsenvaltioiden alueelta käsin tapahtuva sotilastoimintaan liittyvän teknisen neuvonnan, taloudellisen tuen tai muun avun
sekä koulutuksen suora tai välillinen toimittaminen Somaliaan,
mukaan lukien erityisesti 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden
toimittamiseen, valmistamiseen, huoltoon tai käyttöön liittyvän
teknisen koulutuksen tai avun antaminen.

(2)

Yhdistyneiden
Kansakuntien
turvallisuusneuvosto
hyväksyi 19 päivänä kesäkuuta 2001 päätöslauselman
1356(2001), jolla sallitaan tietyt poikkeukset aseidenvientikieltoon.

(3)

Yhdistyneiden
Kansakuntien
turvallisuusneuvosto
hyväksyi 22 päivänä heinäkuuta 2002 päätöslauselman
1425(2002), jossa aseidenvientikieltoa laajennetaan
koskemaan
sotilastoimintaan
liittyvän
teknisen
neuvonnan, taloudellisen tuen tai muun avun sekä
koulutuksen suoraa ja välillistä toimittamista Somalialle.

(4)

Neuvosto vahvisti 22 päivänä heinäkuuta 2002 tukevansa edelleen IGAD:n (Intergovernmental Authority on
Development) 24 päivänä marraskuuta 2000 ja 11
päivänä tammikuuta 2002 antamia päätöslauselmia,
joissa vahvistetaan yleiset puitteet Somalian sovintoprosessille ja hahmotellaan Euroopan unionin Somaliaa
koskevat tavoitteet.

(5)

Rauhan- ja sovinnontekoprosessi käynnistettiin 15
päivänä lokakuuta 2002 Eldoretissa, Keniassa, ja 27
päivänä lokakuuta 2002 Somalian konfliktin osapuolet
antoivat julkilausuman vihamielisyyksien lopettamisesta
ja rauhan- ja sovinnontekoprosessia koskevien puitteiden
ja periaatteiden hyväksymisestä. Tätä voidaan pitää
perustavanlaatuisena edistysaskelena, jonka avulla
varmistetaan laaja yhteisymmärrys prosessista, ja johon
Euroopan unioni suhtautui myönteisesti.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen ja komissiolle tämän
yhteisen kannan nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimitettava toisilleen hallussaan olevat tähän yhteiseen kantaan liittyvät merkitykselliset tiedot.

Yhteisön toiminta on tarpeen tiettyjen toimenpiteiden
toteuttamiseksi,

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

(6)

3. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta päätöslauselman
751(1992) 11 kohdassa perustetun komitean ennalta hyväksymiin, yksinomaan humanitaariseen tai suojelukäyttöön tarkoitettujen, ei-tappavien sotilastarvikkeiden toimituksiin tai sellaisen materiaalin toimituksiin, joka on tarkoitettu unionin,
yhteisön tai jäsenvaltioiden ohjelmiin yhteiskunnan rakenteiden
kehittämiseksi, turvallisuuden ala mukaan lukien, ja joita toteutetaan rauhan- ja sovinnontekoprosessin yhteydessä. Niitä ei
sovelleta myöskään suojavaatetukseen, mukaan lukien luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät, joita Yhdistyneiden Kansakuntien henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisissa ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava
henkilökunta vievät tilapäisesti Somaliaan yksinomaan
henkilökohtaiseen käyttöönsä.

2 artikla

3 artikla
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4 artikla
Tämä yhteinen kanta julkaistaan virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2002.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
P. S. MØLLER
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NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA
10 päivältä joulukuuta 2002,
Afganistaniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta
(2002/961/YUTP)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

3 artikla

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja
erityisesti sen 14 artiklan ja 18 artiklan 5 kohdan,

Tavoitteen saavuttamiseksi Euroopan unionin erityisedustajan
toimeksiantoon kuuluu:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Afganistaniin 10 päivänä joulukuuta 2001 hyväksytyn
neuvoston yhteisen toiminnan 2001/875/YUTP (1)
voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2002.

(2)

Yhteisen toiminnan tarkistuksen perusteella erityisedustajan toimeksiantoa olisi muutettava ja jatkettava.

(3)

Olisi varmistettava selkeä vastuunjako sekä Euroopan
unionin ulkoisen toiminnan yhteensovittaminen ja
johdonmukaisuus Afganistanissa.

(4)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä maaliskuuta 2000 Euroopan unionin erityisedustajien nimeämismenettelyä ja
hallinnollisia järjestelyjä koskevat säännöt,

a) välittää poliittista prosessia koskevat unionin näkökannat
tukeutumalla Afganistanin osapuolten ja kansainvälisen
yhteisön kesken sovittuihin keskeisiin periaatteisiin, Bonnin
sopimus, Tokion asiakirja ja turvallisuusneuvoston
päätöslauselma 1419 mukaan lukien. Näihin periaatteisiin
kuuluu aikomus perustaa laajapohjainen, molemmat sukupuolet huomioon ottava, monietninen ja kaikkia osapuolia
edustava hallitus;
b) luoda ja ylläpitää läheisiä suhteita Afganistanin siirtymäkauden hallintoon. Olisi myös luotava ja ylläpidettävä
yhteyksiä muihin afgaanijohtajiin sekä itse maassa että sen
ulkopuolella;
c) luoda ja ylläpitää läheisiä suhteita asianmukaisiin kansainvälisiin ja alueellisiin järjestöihin, erityisesti YK:n paikallisiin
edustajiin;
d) pitää tiiviisti yhteyttä Afganistanin naapurimaihin sekä
muihin alueen maihin, jota asia koskee, jotta niiden
näkökannat Afganistanin tilanteesta otetaan huomioon
unionin politiikassa;

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla
Jatketaan Francesc VENDRELLin toimeksiantoa
unionin erityisedustajana Afganistanissa.

Euroopan

2 artikla
Euroopan unionin erityisedustajan tavoitteena on edistää
unionin politiikan toteuttamista Afganistanissa. Erityisedustaja
pyrkii erityisesti:
1) edistämään Bonnin sopimuksen samoin kuin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1378 ja 1419 sekä muiden
asiaankuuluvien YK:n päätöslauselmien loukkaamattomuutta
ja täysimittaista täytäntöönpanoa;
2) kannustamaan Afganistanin alueellisten toimijoiden ja
naapurimaiden Afganistanin rauhanprosessia edistäviä
toimia ja siten edistämään Afganistanin valtion vahvistamista;
3) tukemaan YK:n ja erityisesti pääsihteerin erityisedustajan
keskeistä asemaa;

e) tiedottaa Bonnin prosessin edistymisestä erityisesti seuraavilla aloilla:
— edistyminen sellaisen laajapohjaisen, molemmat sukupuolet huomioon ottavan, monietnisen ja koko väestöä
edustavan hallituksen muodostamisessa, joka pyrkii
rauhaan Afganistanin naapurivaltioiden kanssa,
— uuden perustuslain ja perustuslaillisen Loya Jirgan
valmistelu,
— vuonna 2004 pidettävien yleisten vaalien valmistelu,
— kaikkien afganistanilaisten ihmisoikeuksien kunnioittaminen sukupuolesta, etnisestä taustasta tai uskonnosta
riippumatta,
— demokraattisten periaatteiden, oikeusvaltion, vähemmistöjen oikeuksien, naisten ja lasten oikeuksien ja
kansainvälisen oikeuden periaatteiden kunnioittaminen,
— naisten kannustaminen osallistumaan julkishallintoon ja
yhteiskuntaan,

4) tukemaan korkean edustajan työskentelyä alueella.

— Afganistanin kansainvälisten velvoitteiden noudattaminen, myös yhteistyö kansainvälisissä pyrkimyksissä
torjua terrorismia sekä laitonta huumausainekauppaa,

(1) EYVL L 326, 11.12.2001, s. 1, yhteinen toiminta sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna ja jatkettuna yhteisellä toiminnalla 2002/
496/YUTP (EYVL L 167, 26.6.2002, s. 12).

— humanitaarisen avun antamisen sekä pakolaisten ja
maan sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden järjestäytyneen paluun helpottaminen,
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— turvallisuusalan uudistukset, mukaan lukien oikeudellisten instituutioiden, kansallisen armeijan ja poliisivoimien perustaminen, sekä
— siirtyminen neuvoa-antavan ryhmän menettelyyn avun
koordinoimiseksi;
f) jäsenvaltioiden ja komission edustajia kuullen myötävaikuttaa sen varmistamiseen, että unionin poliittinen lähestymistapa otetaan huomioon Afganistanin jälleenrakennusta
koskevassa unionin toiminnassa, mukaan lukien tuki Afganistanin väliaikaisen hallituksen yhdessä kansainvälisen
yhteisön kanssa käynnistämälle prosessille, joka johtaa Afganistanin eri osapuolten ja kansainvälisen yhteisön kesken
sovittujen pääperiaatteiden saavuttamista koskevien todennettavien vertailuarvojen ja valvontajärjestelmien kehittämiseen;
g) tiedottaa unionin osallistumisesta ja kannoista Afganistania
käsittelevissä kansainvälisissä konferensseissa.
4 artikla
1.
Erityisedustaja vastaa toimeksiannon täytäntöönpanosta
korkean edustajan valvonnan alaisena ja noudattaen hänen
antamiaan toimintaohjeita. Erityisedustaja on tilivelvollinen
hallinnollisten menojen osalta korkealle edustajalle ja mahdollisten toimintamenojen osalta komissiolle.
2.
Erityisedustaja ylläpitää erityisiä suhteita poliittisten ja
turvallisuusasioiden komiteaan, joka toimii ensisijaisena yhteytenä neuvostoon. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea
huolehtii strategisesta ohjauksesta ja poliittisesta johdosta erityisedustajan toimeksiannon puitteissa.
5 artikla
1.

Erityisedustaja tekee sopimuksen neuvoston kanssa.

2.
Puheenjohtajavaltio, komissio ja/tai jäsenvaltiot antavat
tarvittaessa huollollista tukea alueella.
6 artikla
1.
Erityisedustaja vastaa avustajiensa valinnasta ja ilmoittaa
siitä korkean edustajan välityksellä neuvostolle ja komissiolle.
2.
Jäsenvaltiot ja Euroopan unionin toimielimet voivat
esittää, että henkilöstöä siirretään tilapäisesti työskentelemään
erityisedustajan alaisuudessa. Asianomainen jäsenvaltio tai
Euroopan unionin toimielin maksaa jäsenvaltion tai Euroopan
unionin toimielimen erityisedustajan alaisuuteen tilapäisesti
työskentelemään siirtämän henkilöstön palkat.
3.
Täytettävistä ura-alueen A viroista julkaistaan ilmoitus
jäsenvaltioissa ja Euroopan unionin toimielimissä, ja ne
täytetään pätevimmillä hakijoilla.
4.
Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä hoitaman
tehtävän loppuun saattamisen ja joustavan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut määritellään
yhdessä osapuolten kanssa. Jäsenvaltiot ja komissio antavat tätä
varten kaiken tarpeellisen tuen.

11.12.2002
7 artikla

Erityisedustaja antaa yleensä henkilökohtaisesti selvityksen
korkealle edustajalle ja poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle sekä voi myös antaa selvityksen asianomaiselle
työryhmälle. Säännöllisesti laadittavat kirjalliset raportit toimitetaan korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle. Erityisedustaja voi korkean edustajan ja poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean suosituksesta antaa selvityksen yleisten
asioiden ja ulkosuhteiden neuvostolle.
8 artikla
Euroopan unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuden
varmistamiseksi erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen
korkean edustajan, puheenjohtajavaltion ja komission toimien
kanssa. Paikan päällä pidetään yllä läheisiä suhteita puheenjohtajavaltioon, komissioon ja edustustojen päälliköihin, jotka
pyrkivät parhaalla mahdollisella tavalla avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon täytäntöönpanossa. Erityisedustaja toimii
paikan päällä yhteistyössä myös muiden kansainvälisten toimijoiden ja etenkin YK:n paikallisten edustajien kanssa.
9 artikla
Tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta Euroopan unionin alueella toteuttamien muiden
toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti. Erityisedustaja antaa
kaksi kuukautta ennen toimeksiantonsa päättymistä korkealle
edustajalle, neuvostolle ja komissiolle kattavan kirjallisen
raportin toimeksiantonsa täytäntöönpanosta. Tätä raporttia
käytetään yhteisen toiminnan arvioinnin perustana asiaankuuluvissa työryhmissä sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteassa. Erityisedustajan toimintaa koskevien yleisten painopisteiden yhteydessä korkea edustaja esittää poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle suosituksia, jotka koskevat neuvoston
päätöstä toimeksiannon uusimisesta, muuttamisesta tai lopettamisesta.
10 artikla
Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2003.
Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2003.
11 artikla
Tämä yhteinen toiminta julkaistaan virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2002.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
P. S. MØLLER

11.12.2002
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NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA
10 päivältä joulukuuta 2002,
Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta Afrikan Suurten
Järvien alueella
(2002/962/YUTP)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

d) johdonmukaisen, kestävän ja vastuullisen Euroopan unionin
politiikan edistäminen Afrikan Suurten Järvien alueella.

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja
erityisesti sen 14 artiklan ja 18 artiklan 5 kohdan,
Erityisedustaja tukee korkean edustajan työskentelyä alueella.
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä
Afrikan Suurten Järvien alueella 14 päivänä joulukuuta
2000 hyväksytyn yhteisen toiminnan 2000/792/YUTP (1)
voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2002.

(2)

Mainitun yhteisen toiminnan tarkistuksen perusteella
erityisedustajan toimeksiantoa olisi muutettava ja jatkettava.

(3)

Olisi varmistettava selkeä vastuunjako sekä Euroopan
unionin ulkoisen toiminnan yhteensovittaminen ja
johdonmukaisuus Afrikan Suurten Järvien alueella.

(4)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä maaliskuuta 2000 Euroopan unionin erityisedustajien nimeämismenettelyä ja
hallinnollisia järjestelyjä koskevat säännöt,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla
Jatketaan Aldo AJELLOn toimeksiantoa Euroopan unionin erityisedustajana Afrikan Suurten Järvien alueella.
2 artikla
Erityisedustajan toimeksianto perustuu Afrikan Suurten Järvien
alueen selkkauksia koskevan Euroopan unionin politiikan
tavoitteisiin.
Näihin tavoitteisiin kuuluu:
a) Euroopan unionin aktiivinen ja tehokas myötävaikuttaminen
Kongon demokraattisen tasavallan selkkauksen ja Burundin
selkkauksen lopulliseen ratkaisemiseen;
b) molempien selkkausten alueellisen ulottuvuuden erityinen
huomioonottaminen;

3 artikla
Tavoitteen saavuttamiseksi Euroopan unionin erityisedustajan
toimeksiantoon kuuluu:
a) luoda ja ylläpitää läheisiä suhteita Afrikan Suurten Järvien
alueen selkkausten kaikkiin osapuoliin, alueen muihin
maihin, Yhdysvaltoihin, muihin asianomaisiin maihin sekä
Yhdistyneisiin Kansakuntiin ja muihin kansainvälisiin järjestöihin, joita asia koskee, Afrikan unioniin ja alueellisiin
järjestöihin ja niiden edustajiin sekä muihin merkittäviin
alueellisiin johtajiin pyrkimyksenä Lusakan ja Arushan
rauhanprosessien ja Pretoriassa ja Luandassa tehtyjen
rauhansopimusten lujittaminen yhteistyössä niiden kanssa;
b) tarkkailla osapuolten välisiä rauhanneuvotteluja ja tarjota
Euroopan unionin neuvoja ja palveluksia tarvittaessa;
c) myötävaikuttaa pyydettäessä osapuolten välisten rauhan- ja
tulitaukosopimusten täytäntöönpanoon sekä käynnistää
diplomaattiset toimet osapuolten kanssa, jos kyseisten sopimusten määräyksiä ei noudateta;
d) ylläpitää rakentavia suhteita rauhanprosessien yhteydessä
tehtyjen
sopimusten
allekirjoittajiin
demokratian
perussääntöjen ja hyvän hallintotavan noudattamisen edistämiseksi, mukaan lukien ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion
periaatteiden kunnioittaminen;
e) myötävaikuttaa ja toimia Yhdistyneiden Kansakuntien
pääsihteerin erityisedustajan Afrikan Suurten Järvien alueella
kanssa yhteistyössä Afrikan Suurten Järvien alueen rauhaa,
vakautta, demokratiaa ja kehitystä käsittelevän konferenssin
valmistelemiseksi;
f) antaa selvitys Euroopan unionin mahdollisuuksista osallistua
rauhanprosessiin sekä parhaista tavoista jatkaa Euroopan
unionin aloitteita;

c) Euroopan unionin jatkuvan läsnäolon varmistaminen itse
alueella ja kansainvälisillä foorumeilla, joita asia koskee,
yhteyden pitäminen keskeisiin toimijoihin ja osallistuminen
kriisinhallintaan;

g) tarkkailla selkkausten osapuolten toimia, jotka voivat
vaikuttaa haitallisesti meneillään olevien rauhanprosessien
tuloksiin;

(1) EYVL L 318, 16.12.2000, s. 1, yhteinen toiminta sellaisena kuin se
on muutettuna yhteisellä toiminnalla 2001/876/YUTP (EYVL L 326,
11.12.2001, s. 3).

h) vaikuttaa siihen, että alueen mielipidejohtajat ymmärtäisivät
Euroopan unionin tehtävän paremmin.
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4 artikla

8 artikla

1.
Erityisedustaja vastaa toimeksiannon täytäntöönpanosta
korkean edustajan valvonnan alaisena ja noudattaen hänen
antamiaan toimintaohjeita. Erityisedustaja on tilivelvollinen
hallinnollisten menojen osalta korkealle edustajalle ja mahdollisten toimintamenojen osalta komissiolle.

Euroopan unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuden
varmistamiseksi erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen
korkean edustajan, puheenjohtajavaltion ja komission toimien
kanssa. Paikan päällä pidetään yllä läheisiä suhteita puheenjohtajavaltioon, komissioon ja edustustojen päälliköihin, jotka
pyrkivät parhaalla mahdollisella tavalla avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon täytäntöönpanossa. Erityisedustaja toimii
paikan päällä yhteistyössä myös muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa.

2.
Erityisedustaja ylläpitää erityisiä suhteita poliittisten ja
turvallisuusasioiden komiteaan, joka toimii ensisijaisena yhteytenä neuvostoon. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea
huolehtii strategisesta ohjauksesta ja poliittisesta johdosta erityisedustajan toimeksiannon puitteissa.
5 artikla
1.

Erityisedustaja tekee sopimuksen neuvoston kanssa.

2.
Puheenjohtajavaltio, komissio ja/tai jäsenvaltiot antavat
tarvittaessa huollollista tukea alueella.
6 artikla
1.
Erityisedustaja vastaa avustajiensa valinnasta ja ilmoittaa
siitä korkean edustajan välityksellä neuvostolle ja komissiolle.
2.
Jäsenvaltiot ja Euroopan unionin toimielimet voivat
esittää, että henkilöstöä siirretään tilapäisesti työskentelemään
erityisedustajan alaisuudessa. Asianomainen jäsenvaltio tai
Euroopan unionin toimielin maksaa erityisedustajan alaisuuteen
tilapäisesti työskentelemään siirretyn jäsenvaltion tai Euroopan
unionin toimielimen henkilöstön palkat.
3.
Täytettävistä ura-alueen A viroista julkaistaan ilmoitus
jäsenvaltioissa ja Euroopan unionin toimielimissä, ja ne
täytetään pätevimmillä hakijoilla.
4.
Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä hoitaman
tehtävän loppuun saattamisen ja joustavan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut määritellään
yhdessä osapuolten kanssa. Jäsenvaltiot ja komissio antavat tätä
varten kaiken tarpeellisen tuen.

9 artikla
Tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta Euroopan unionin alueella toteuttamien muiden
toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti. Erityisedustaja antaa
kaksi kuukautta ennen toimeksiantonsa päättymistä korkealle
edustajalle, neuvostolle ja komissiolle kattavan kirjallisen
raportin toimeksiantonsa täytäntöönpanosta. Tätä raporttia
käytetään yhteisen toiminnan arvioinnin perustana asiaankuuluvissa työryhmissä sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteassa. Erityisedustajan toimintaa koskevien yleisten painopisteiden yhteydessä korkea edustaja esittää poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle suosituksia, jotka koskevat neuvoston
päätöstä toimeksiannon uusimisesta, muuttamisesta tai lopettamisesta.
10 artikla
Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2003.
Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2003.
11 artikla
Tämä yhteinen toiminta julkaistaan virallisessa lehdessä.

7 artikla
Erityisedustaja antaa yleensä henkilökohtaisesti selvityksen
korkealle edustajalle ja poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle sekä voi myös antaa selvityksen asianomaiselle
työryhmälle. Säännöllisesti laadittavat kirjalliset raportit toimitetaan korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle. Erityisedustaja voi korkean edustajan ja poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean suosituksesta antaa selvityksen yleisten
asioiden ja ulkosuhteiden neuvostolle.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2002.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
P. S. MØLLER

11.12.2002
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NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA
10 päivältä joulukuuta 2002,
entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta
(2002/963/YUTP)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

3 artikla

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja
erityisesti sen 14 artiklan ja 18 artiklan 5 kohdan,

Tavoitteen saavuttamiseksi Euroopan unionin erityisedustajan
toimeksiantona on:

sekä katsoo seuraavaa:

a) ylläpitää läheisiä suhteita entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian hallitukseen ja poliittiseen prosessiin osallistuviin osapuoliin;

(1)

(2)

(3)

(4)

Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan 29 päivänä
lokakuuta 2001 hyväksytyn neuvoston yhteisen
toiminnan 2001/760/YUTP (1) voimassaolo päättyy 31
päivänä joulukuuta 2002.
Mainitun yhteisen toiminnan uudelleen tarkastelun
perusteella erityisedustajan toimeksiantoa olisi muutettava ja jatkettava.
Olisi varmistettava selkeä vastuunjako sekä Euroopan
unionin ulkoisen toiminnan yhteensovittaminen ja
johdonmukaisuus entisessä Jugoslavian tasavallassa
Makedoniassa.
Neuvosto hyväksyi 30 päivänä maaliskuuta 2000 Euroopan unionin erityisedustajien nimeämismenettelyä ja
hallinnollisia järjestelyjä koskevat säännöt,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

b) tarjota Euroopan unionin neuvoja ja välitysapua poliittisessa
prosessissa;
c) varmistaa kansainvälisen yhteisön toimien yhteensovittaminen 13 päivänä elokuuta 2001 tehdyn puitesopimuksen
määräysten täytäntöönpanon ja jatkuvuuden edistämiseksi
sellaisina kuin ne on esitetty puitesopimuksessa ja sen liitteissä;
d) seurata tiiviisti turvallisuusasioita ja etnisten ryhmien välisiä
kysymyksiä, raportoida niistä sekä pitää yhteyttä kaikkiin
elimiin, joita asia koskee.

4 artikla
1. Erityisedustaja vastaa toimeksiannon täytäntöönpanosta
korkean edustajan valvonnan alaisena ja noudattaen hänen
antamiaan toimintaohjeita. Erityisedustaja on tilivelvollinen
hallinnollisten menojen osalta korkealle edustajalle ja mahdollisten toimintamenojen osalta komissiolle.
2. Erityisedustaja ylläpitää erityisiä suhteita poliittisten ja
turvallisuusasioiden komiteaan, joka toimii ensisijaisena yhteytenä neuvostoon. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea
huolehtii strategisesta ohjauksesta ja poliittisesta johdosta erityisedustajan toimeksiannon puitteissa.

Jatketaan Alexis BROUHNSin toimeksiantoa Euroopan unionin
erityisedustajana entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa.

5 artikla
1.

2 artikla
Entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan tavoitteena on rauhanomaisen
poliittisen prosessin vahvistaminen ja puitesopimuksen
täysimääräinen täytäntöönpano sekä siten vakautus- ja assosiaatioprosessin avulla toteutettavan Euroopan yhdentymisen
edistäminen.
Euroopan unionin erityisedustajan on tuettava korkean edustajan työskentelyä alueella.
(1) EYVL L 287, 31.10.2001, s. 1, yhteinen toiminta sellaisena kuin se
on muutettuna yhteisellä toiminnalla 2002/832/YUTP (EYVL L 285,
23.10.2002, s. 12).

Erityisedustaja tekee sopimuksen neuvoston kanssa.

2. Puheenjohtajavaltio, komissio ja/tai jäsenvaltiot antavat
tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

6 artikla
1. Erityisedustaja vastaa avustajiensa valinnasta ja ilmoittaa
siitä korkean edustajan välityksellä neuvostolle ja komissiolle.
2. Jäsenvaltiot ja Euroopan unionin toimielimet voivat
esittää, että henkilöstöä siirretään tilapäisesti työskentelemään
erityisedustajan alaisuudessa. Asianomainen jäsenvaltio tai
Euroopan unionin toimielin maksaa erityisedustajan alaisuuteen
tilapäisesti työskentelemään siirretyn jäsenvaltion tai Euroopan
unionin toimielimen henkilöstön palkat.
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3.
Täytettävistä ura-alueen A viroista on julkaistava ilmoitus
jäsenvaltioissa ja Euroopan unionin toimielimissä, ja ne
täytetään pätevimmillä hakijoilla.
4.
Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä hoitaman
tehtävän loppuun saattamisen ja joustavan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut määritellään
yhdessä osapuolten kanssa. Jäsenvaltiot ja komissio antavat tätä
varten kaiken tarpeellisen tuen.
7 artikla
Erityisedustaja raportoi henkilökohtaisesti korkealle edustajalle
sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle, ja hän voi
myös antaa selvityksen asiaankuuluvalle työryhmälle. Säännöllisesti laadittavat kirjalliset raportit toimitetaan korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle. Erityisedustaja voi korkean
edustajan sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean
suosituksesta antaa kertomuksen yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostolle.
8 artikla
Euroopan unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuden
varmistamiseksi erityisedustajan toimet on sovitettava yhteen
korkean edustajan, puheenjohtajavaltion ja komission toimien
kanssa. Paikan päällä on pidettävä yllä läheisiä suhteita puheenjohtajavaltioon, komissioon ja edustustojen päälliköihin, jotka
pyrkivät parhaalla mahdollisella tavalla avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon täytäntöönpanossa, sekä Euroopan unionin
tarkkailuvaltuuskuntaan. Erityisedustaja toimii paikan päällä
yhteistyössä myös muiden kansainvälisten ja alueellisten toimijoiden kanssa, mukaan lukien Naton, Etyjin ja Yhdistyneiden
Kansakuntien paikalliset edustajat.

11.12.2002
9 artikla

Tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta Euroopan unionin alueella toteuttamien muiden
toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti. Erityisedustaja antaa
kaksi kuukautta ennen toimeksiantonsa päättymistä kattavan
kirjallisen
raportin
toimeksiantonsa
täytäntöönpanosta
korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle. Tätä raporttia
käytetään yhteisen toiminnan arvioinnin perustana asiaankuuluvissa työryhmissä sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteassa. Erityisedustajan toimintaa koskevat yleiset ensisijaiset
alat huomioiden korkea edustaja antaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle suosituksia, jotka koskevat neuvoston
päätöstä toimeksiannon uusimisesta, muuttamisesta tai lopettamisesta.
10 artikla
Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2003.
Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2003.
11 artikla
Tämä yhteinen toiminta julkaistaan virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2002.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
P. S. MØLLER

11.12.2002
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NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA
10 päivältä joulukuuta 2002,
Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen erityiskoordinaattorina toimivan Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta
(2002/964/YUTP)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja
erityisesti sen 14 artiklan ja 18 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen koordinaattorina
toimivan Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä 19 päivänä joulukuuta 2001 hyväksytyn yhteisen
toiminnan 2001/915/YUTP (1) voimassaolo päättyy 31
päivänä joulukuuta 2002.

(2)

Kyseisen yhteisen toiminnan uudelleentarkastelun perusteella erityisedustajan toimeksiantoa olisi muutettava ja
jatkettava.

(3)

Olisi varmistettava selkeä vastuunjako sekä Euroopan
unionin ulkoisen toiminnan yhteensovittaminen ja
johdonmukaisuus Balkanin alueella.

(4)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä maaliskuuta 2000 Euroopan unionin erityisedustajien nimittämismenettelyä ja
hallinnollisia järjestelyjä koskevat säännöt,

c) ylläpitää läheisiä yhteyksiä kaikkiin vakaussopimuksen
osapuoliin sekä avunantajamaihin, -järjestöihin ja -elimiin
sekä asiaankuuluviin alueellisiin aloitteisiin ja järjestöihin
tavoitteenaan alueellisen yhteistyön edistäminen ja alueellisen vastuun tehostaminen;
d) toimia läheisessä yhteistyössä kaikkien Euroopan unionin
toimielinten ja sen jäsenvaltioiden kanssa vahvistaakseen
Euroopan unionin asemaa vakaussopimuksessa vakaussopimusta koskevan asiakirjan 18, 19 ja 20 kohdan mukaisesti
sekä varmistaakseen vakaussopimuksen ja vakautus- ja assosiaatioprosessin välisen täydentävyyden;
e) tavata määräajoin ja tarvittaessa kollektiivisesti työryhmien
puheenjohtajat yleisen strategisen koordinoinnin varmistamiseksi sekä huolehtia Kaakkois-Euroopan alueellisen
keskustelufoorumin ja sen välineiden sihteeristön tehtävistä;
f) toimia vakaussopimuksen osapuolia kuullen laaditun
vakaussopimukseen liittyviä ensisijaisia toimia koskevan
luettelon perusteella, jotka on määrä toteuttaa vuonna
2003, sekä tarkastella säännöllisesti vakaussopimukseen liittyviä työmenetelmiä ja rakenteita johdonmukaisuuden
edistämiseksi ja voimavarojen tehokkaan käytön varmistamiseksi.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla
Jatketaan Erhard BUSEKin toimeksiantoa Kaakkois-Euroopan
vakaussopimuksen erityiskoordinaattoriksi nimitettynä Euroopan unionin erityisedustajana.
2 artikla
Erityisedustajan tavoitteena on hoitaa Kaakkois-Euroopan
vakaussopimuksen erityiskoordinaattorin tehtäviä vakaussopimusta koskevan 10 päivänä kesäkuuta 1999 päivätyn asiakirjan
13 kohdassa määrättyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.
Erityisedustaja tukee korkean edustajan työskentelyä alueella.
3 artikla
Tavoitteen saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantoon
kuuluu:
a) edistää vakaussopimuksen tavoitteiden saavuttamista yksittäisissä maissa ja niiden välillä, kun vakaussopimuksella
todetaan olevan lisäarvoa;
b) toimia Kaakkois-Euroopan alueellisen keskustelufoorumin
puheenjohtajana;
(1) EYVL L 337, 20.12.2001, s. 62.

4 artikla
1. Erityisedustaja vastaa toimeksiannon täytäntöönpanosta
korkean edustajan valvonnan alaisena ja noudattaen hänen
antamiaan toimintaohjeita. Erityisedustaja on vastuuvelvollinen
hallinnollisten menojen osalta korkeana edustajana toimivalle
neuvoston pääsihteerille ja toimintamenojen osalta komissiolle.
2. Erityisedustaja ylläpitää erityissuhteita poliittisten ja
turvallisuusasioiden komiteaan, joka toimii ensisijaisena yhteyspisteenä neuvostossa. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea
huolehtii strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta erityisedustajan toimeksiannon puitteissa.

5 artikla
Unioni avustaa erityisedustajaa hänen erityiskoordinaattorin
tehtäviensä suorittamisessa tämän yhteisen toiminnan mukaisesti antamalla hänelle käyttöön tarvittavan henkilöstön ja
materiaalin.
Unioni edellyttää myös muiden Kaakkois-Euroopan vakaussopimukseen osallistuvien antavan panoksensa vakaussopimuksen
toimintaan.
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6 artikla

9 artikla

1.
Erityisedustajan tehtäviin liittyviin menoihin tarkoitettu
rahoitusohje on 840 631 euroa.

Euroopan unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuden
varmistamiseksi erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen
korkean edustajan, puheenjohtajavaltion ja komission toimien
kanssa. Paikan päällä toimitaan läheisessä yhteistyössä puheenjohtajavaltion, komission ja edustustojen päälliköiden kanssa,
jotka pyrkivät parhaalla mahdollisella tavalla avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon täytäntöönpanossa. Erityisedustaja
pitää paikan päällä yhteyttä myös muihin kansainvälisiin toimijoihin, erityisesti Bosnia ja Hertsegovinassa olevaan korkean
edustajan toimistoon ja Yhdistyneiden Kansakuntien Kosovon
siviilihallintoon.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä on osoitettu Brysselissä olevan Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen keskustoimiston kyseisellä kaudella aiheutuvien toimintamenojen rahoittamiseen.
3.
Edellä 1 kohdassa säädetyllä määrällä rahoitettavia menoja
hallinnoidaan talousarvioon sovellettavien Euroopan yhteisön
menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.
4.
Toimintamenojen hallinnoinnista tehdään erityisedustajan
ja komission välinen sopimus.
7 artikla
1.

Erityisedustaja tekee neuvoston kanssa sopimuksen.

2.
Erityisedustaja vastaa avustajiensa valinnasta ja ilmoittaa
siitä neuvostolle ja komissiolle korkean edustajan välityksellä.
3.
Jäsenvaltiot ja Euroopan unionin toimielimet voivat
esittää henkilökunnan tilapäistä siirtämistä työskentelemään
erityisedustajan alaisuudessa. Asianomainen jäsenvaltio tai
Euroopan unionin toimielin maksaa erityisedustajan alaisuuteen
tilapäisesti työskentelemään siirretyn jäsenvaltion tai Euroopan
unionin toimielimen henkilökunnan palkat.
4.
Täytettävistä ura-alueen A viroista julkaistaan ilmoitus
jäsenvaltioissa ja Euroopan unionin toimielimissä, ja ne
täytetään pätevimmillä hakijoilla.
5.
Erityisedustajan ja hänen henkilökuntansa hoitaman
tehtävän loppuun saattamisen ja joustavan suorittamisen
kannalta välttämättömät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut
määritellään yhdessä osapuolten kanssa. Jäsenvaltiot ja komissio
antavat tätä varten kaiken tarpeellisen tuen.
6.
Brysselissä olevaa Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen
keskustoimistoa koskevat materiaali-, tarvike- ja toimitilavuokraukset ja -ostot tehdään Euroopan yhteisöjen nimissä ja
lukuun.
7.
Puheenjohtajavaltio, komissio ja/tai jäsenvaltiot antavat
tarvittaessa logistista tukea alueella.
8 artikla
Erityisedustaja antaa pääsääntöisesti henkilökohtaisen selvityksen korkealle edustajalle ja poliittisten ja turvallisuusasioiden
komitealle, ja hän voi myös antaa selvityksen asiaankuuluvalle
työryhmälle. Säännöllisesti laadittavat kirjalliset raportit toimitetaan korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle. Erityisedustaja voi korkean edustajan ja poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean suosituksesta antaa selvityksen yleisten
asioiden ja ulkosuhteiden neuvostolle.

10 artikla
Tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta Euroopan unionin alueella toteuttamien muiden
toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti. Erityisedustaja antaa
kaksi kuukautta ennen toimeksiantonsa päättymistä korkealle
edustajalle, neuvostolle ja komissiolle kattavan kirjallisen
raportin toimeksiantonsa täytäntöönpanosta. Tätä raporttia
käytetään yhteisen toiminnan arvioinnin perustana asiaankuuluvissa työryhmissä sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteassa. Erityisedustajien lähettämistä koskevia yleisiä painopisteitä harkittaessa korkea edustaja esittää poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle suosituksia, jotka koskevat neuvoston
päätöstä toimeksiannon uusimisesta, muuttamisesta tai lopettamisesta.
11 artikla
Kaakkois-Euroopan vakaussopimukseen liittyvät Euroopan
unionin kannat määritellään neuvoston hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti.
12 artikla
Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2003.
Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2003.
13 artikla
Tämä yhteinen toiminta julkaistaan virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2002.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
P. S. MØLLER

11.12.2002
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NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA
10 päivältä joulukuuta 2002,
Lähi-idän rauhanprosessiin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimikauden muuttamisesta ja jatkamisesta
(2002/965/YUTP)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja
erityisesti sen 14 artiklan ja 18 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Lähiidän rauhanprosessiin 14 päivänä joulukuuta 2000
hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2000/794/
YUTP (1) voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta
2002.

(2)

Mainitun yhteisen toiminnan uudelleentarkastelun perusteella erityisedustajan toimikautta olisi muutettava ja
jatkettava.

(3)

Olisi varmistettava selkeä vastuunjako sekä Euroopan
unionin ulkoisen toiminnan yhteensovittaminen ja
johdonmukaisuus Lähi-idässä.

(4)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä maaliskuuta 2000 Euroopan unionin erityisedustajien nimeämismenettelyä ja
hallinnollisia järjestelyjä koskevat säännöt,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

c) oikeudenmukainen ratkaisu monitahoiseen Jerusalemia
koskevaan kysymykseen sekä oikeudenmukainen, toimiva ja
yhdessä sovittu ratkaisu palestiinalaispakolaisia koskevaan
ongelmaan;
d) pikaisesti koollekutsuttava rauhankonferenssi, jossa olisi
käsiteltävä turvallisuutta koskevien asioiden lisäksi poliittisia
ja taloudellisia näkökohtia, vahvistettava poliittisen ratkaisun
osatekijät ja laadittava realistinen ja selkeästi määritelty aikataulu.
Nämä tavoitteet perustuvat Euroopan unionin sitoumukseen
a) työskennellä osapuolten ja kansainvälisen yhteisön kumppaneiden kanssa muun muassa Lähi-idän kvartettiryhmän puitteissa sekä hyödyntää jokainen mahdollisuus taata rauha ja
ihmisarvoinen tulevaisuus kaikille alueen ihmisille;
b) jatkaa Palestiinan turvallisuutta koskevien uudistusten,
pikaisten vaalien sekä poliittisten ja hallinnollisten uudistusten tukemista;
c) edistää täysimääräisesti rauhanrakentamista sekä Palestiinan
talouden jälleenrakentamista kiinteänä osana alueellista kehitystä.
Erityisedustaja tukee korkean edustajan työtä alueella, myös
Lähi-idän kvartettiryhmässä.

1 artikla
Jatketaan Miguel Angel MORATINOSin toimeksiantoa Euroopan
unionin erityisedustajana Lähi-idän rauhanprosessissa.
2 artikla
Erityisedustajan toimeksianto perustuu Euroopan unionin Lähiidän rauhanprosessia koskevan politiikan tavoitteisiin, jotka
neuvosto on määritellyt ja ajantasaistanut.

3 artikla
Tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan unionin erityisedustajan
toimeksiantona on:
a) tukea aktiivisesti ja tehokkaasti Euroopan unionin toimia ja
aloitteita, joilla pyritään Israelin ja Palestiinan välisen
konfliktin sekä Israelin ja Syyrian ja Israelin ja Libanonin
välisten konfliktien lopulliseen ratkaisuun;

Näihin tavoitteisiin kuuluvat:
a) kahden valtion ratkaisu, joka käsittää Israelin sekä demokraattisen, elinkelpoisen, rauhanomaisen ja täysivaltaisen
Palestiinan valtion ja jossa näillä rinnakkain elävillä valtioilla
olisi turvalliset ja tunnustetut rajat sekä normaalit suhteet
naapureihinsa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 242, 338, 1397 ja 1402 sekä
Madridin konferenssin periaatteiden mukaisesti;

b) edistää ja ylläpitää läheisiä suhteita Lähi-idän rauhanprosessin kaikkiin osapuoliin, alueen muihin maihin, Lähi-idän
kvartettiryhmän jäseniin ja muihin maihin, joita asia koskee,
sekä Yhdistyneisiin Kansakuntiin ja muihin asiaankuuluviin
kansainvälisiin järjestöihin, pyrkimyksenä rauhanprosessin
lujittaminen yhteistyössä niiden kanssa;

b) ratkaisu Israelin ja Syyrian ja Israelin ja Libanonin välisten
suhteiden osalta;

c) varmistaa Euroopan unionin jatkuva läsnäolo paikan päällä
ja asiaa käsittelevillä kansainvälisillä foorumeilla sekä auttaa
kriisien hallinnassa ja ennaltaehkäisemisessä;

(1) EYVL L 318, 16.12.2000, s. 5, yhteinen toiminta sellaisena kuin se
on muutettuna yhteisellä toiminnalla 2001/800/YUTP (EYVL L 303,
20.11.2001, s. 5).

d) tarkkailla ja tukea osapuolten välisiä rauhanneuvotteluja
sekä tarjota Euroopan unionin neuvoja ja palveluksia tarvittaessa;
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e) osallistua pyydettäessä osapuolten välisten kansainvälisten
sopimusten täytäntöönpanoon sekä käynnistää diplomaattiset toimet osapuolten kanssa, jos näiden sopimusten
määräyksiä ei noudateta;
f) kiinnittää erityistä huomiota tekijöihin, jotka vaikuttavat
Lähi-idän rauhanprosessin alueelliseen ulottuvuuteen;
g) ylläpitää rakentavia suhteita rauhanprosessin yhteydessä
tehtyjen
sopimusten
allekirjoittajiin
demokratian
perussääntöjen noudattamisen edistämiseksi, mukaan lukien
ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittaminen;
h) antaa selvitys Euroopan unionin mahdollisuuksista osallistua
rauhanprosessiin sekä parhaista tavoista jatkaa Euroopan
unionin aloitteita ja käynnissä olevia Lähi-idän rauhanprosessiin liittyviä Euroopan unionin toimia, kuten Euroopan
unionin osallistumista Palestiinan uudistuksiin Euroopan
unionin asiaan liittyvien kehityshankkeiden poliittiset
näkökohdat mukaan luettuina;
i) tarkkailla molempien tahojen toimia, jotka voivat vaikuttaa
haitallisesti pysyvää asemaa koskevien neuvottelujen tuloksiin;
j) edistää turvallisuusalan yhteistyötä sekä 9 päivänä huhtikuuta 1998 perustetussa Euroopan unionin ja palestiinalaishallinnon pysyvässä turvallisuuskomiteassa että muilla
tavoin;
k) vaikuttaa siihen, että alueen mielipidejohtajat ymmärtäisivät
Euroopan unionin aseman paremmin.

11.12.2002

Euroopan unionin toimielin maksaa erityisedustajan alaisuuteen
tilapäisesti työskentelemään siirretyn jäsenvaltion tai Euroopan
unionin toimielimen henkilöstön palkat.
3. Täytettävistä ura-alueen A viroista on julkaistava ilmoitus
jäsenvaltioissa ja Euroopan unionin toimielimissä, ja ne
täytetään pätevimmillä hakijoilla.
4. Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä hoitaman
tehtävän loppuun saattamisen ja joustavan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut määritellään
yhdessä osapuolten kanssa. Jäsenvaltiot ja komissio antavat tätä
varten kaiken tarpeellisen tuen.

7 artikla
Erityisedustaja raportoi henkilökohtaisesti korkealle edustajalle
sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle, ja hän voi
myös antaa selvityksen asiaankuuluvalle työryhmälle. Säännöllisesti laadittavat kirjalliset raportit toimitetaan korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle. Erityisedustaja voi korkean
edustajan sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean
suosituksesta antaa kertomuksen yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostolle.

8 artikla

2.
Erityisedustaja ylläpitää erityisiä suhteita poliittisten ja
turvallisuusasioiden komiteaan, joka toimii ensisijaisena yhteytenä neuvostoon. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea
huolehtii strategisesta ohjauksesta ja poliittisesta johdosta erityisedustajan toimeksiannon puitteissa.

Euroopan unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuden
varmistamiseksi erityisedustajan toimet on sovitettava yhteen
korkean edustajan, puheenjohtajavaltion ja komission toimien
kanssa. Erityisedustajan ja Euroopan unionin avustusohjelmasta
palestiinalaishallinnon tukemiseksi sen pyrkimyksissä tukahduttaa valvonnassaan olevilta alueilta peräisin oleva terroristitoiminta 13 päivältä huhtikuuta 2002 olevan yhteisen
toiminnan 2000/298/YUTP (1) nojalla nimetyn Euroopan
unionin neuvonantajan toimet on sovitettava läheisesti yhteen,
jotta voidaan varmistaa Euroopan unionin turvallisuusyhteistyön alan toimien johdonmukaisuus ja täydentävyys. Paikan
päällä on pidettävä yllä läheisiä suhteita puheenjohtajavaltioon,
komissioon ja edustustojen päälliköihin, jotka pyrkivät
parhaalla mahdollisella tavalla avustamaan erityisedustajaa
toimeksiannon täytäntöönpanossa. Erityisedustaja toimii paikan
päällä yhteistyössä myös muiden kansainvälisten toimijoiden
kanssa.

5 artikla

9 artikla

Erityisedustaja tekee sopimuksen neuvoston kanssa.

Tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta Euroopan unionin alueella toteuttamien muiden
toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti. Erityisedustaja antaa
kaksi kuukautta ennen toimeksiantonsa päättymistä kattavan
kirjallisen
raportin
toimeksiantonsa
täytäntöönpanosta
korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle. Tätä raporttia
käytetään yhteisen toiminnan arvioinnin perustana asiaankuuluvissa työryhmissä sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteassa. Erityisedustajan toimintaa koskevat yleiset ensisijaiset
alueet huomioiden korkea edustaja antaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle suosituksia, jotka koskevat neuvoston
päätöstä toimeksiannon uusimisesta, muuttamisesta tai lopettamisesta.

4 artikla
1.
Erityisedustaja vastaa toimeksiannon täytäntöönpanosta
korkean edustajan valvonnan alaisena ja noudattaen hänen
antamiaan toimintaohjeita. Erityisedustaja on tilivelvollinen
hallinnollisten menojen osalta korkealle edustajalle ja mahdollisten toimintamenojen osalta komissiolle.

1.

2.
Puheenjohtajavaltio, komissio ja/tai jäsenvaltiot antavat
tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

6 artikla
1.
Erityisedustaja vastaa avustajiensa valinnasta ja ilmoittaa
siitä korkean edustajan välityksellä neuvostolle ja komissiolle.
2.
Jäsenvaltiot ja Euroopan unionin toimielimet voivat
esittää, että henkilöstöä siirretään tilapäisesti työskentelemään
erityisedustajan alaisuudessa. Asianomainen jäsenvaltio tai

(1) EYVL L 97, 19.4.2000, s. 4.
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10 artikla
Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.
Sitä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2003.
11 artikla
Tämä yhteinen toiminta julkaistaan virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2002.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
P. S. MØLLER
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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2190/2002,
annettu 10 päivänä joulukuuta 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 1947/2002 (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 11 päivänä joulukuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17.
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 10 päivänä joulukuuta 2002 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi ( )

0702 00 00

052
204
999

62,0
87,0
74,5

0707 00 05

052
204
220
999

107,3
111,0
155,5
124,6

0709 90 70

052
204
999

58,4
105,3
81,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
624
999

43,1
54,3
46,6
65,9
52,5

0805 20 10

052
204
999

81,1
77,9
79,5

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

052
999

61,6
61,6

0805 50 10

052
600
999

63,1
71,5
67,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

28,7
89,9
103,8
130,1
88,1

0808 20 50

052
400
720
999

144,8
79,5
46,3
90,2

1

Tuonnin kiinteä arvo

(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 2191/2002,
annettu 10 päivänä joulukuuta 2002,
viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä erityisesti tuotantokyvyn osalta annetun asetuksen
(EY) N:o 1227/2000 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
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 80 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Erään käytännön ongelman ratkaisemiseksi asetuksen
(EY) N:o 1493/1999 2 artiklan 3 kohdassa säädetty
määräaika olisi muutettava mainitun artiklan 2 kohdasta
poikkeamiseksi. Kyseisen poikkeuksen myöntämistä
koskevien erilaisten säännösten soveltamiseen liittyy
merkittäviä ja monimutkaisia hallinnollisia velvoitteita
erityisesti tarkastusten ja seuraamusten alalla. Jotta näistä
hallinnollisista velvoitteista voitaisiin suoriutua asianmukaisesti, mainittua määräaikaa olisi tämän vuoksi jatkettava 31 päivään maaliskuuta 2003 asti.
Komission asetus (EY) N:o 1227/2000 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1342/
2002 (4), on näin ollen syytä muuttaa.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1227/2000 2 artiklan 1 a kohta
seuraavasti:
”1. a.
Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 2 artiklan 3
kohdassa 31 päivään heinäkuuta 2002 kestäväksi vahvistettua määräaikaa jatketaan 31 päivään maaliskuuta 2003.”

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 10 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

179, 14.7.1999, s. 1.
345, 29.12.2001, s. 10.
143, 16.6.2000, s. 1.
196, 25.7.2002, s. 23.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2192/2002,
annettu 10 päivänä joulukuuta 2002,
tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 27 päivänä toukokuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 936/97 (1),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1524/2002 (2),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 936/97 4 ja 5 artiklassa säädetään
saman asetuksen 2 artiklan f alakohdan tarkoittamien
lihojen tuontilupahakemusten ja niiden myöntämisen
ehdot.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa
vahvistetaan sellaisen Amerikan yhdysvalloista ja Kanadasta peräisin ja lähtöisin olevan korkealaatuisen
tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan, jota
voidaan 1 päivästä heinäkuuta 2002 30 päivään kesäkuuta 2003 tuoda erityisin edellytyksin, määräksi
11 500 tonnia.

(3)

On otettava huomioon, että tässä asetuksessa säädettyjä
tuontilupia voidaan käyttää niiden koko voimassaoloajan
vain, jollei olemassa olevista eläinlääkinnällisistä järjestelyistä muuta johdu,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1. Jokainen 1—5 päivänä joulukuuta 2002 esitetty asetuksen
(EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa tarkoitettua korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa koskeva
tuontilupahakemus hyväksytään kokonaisuudessaan.
2. Asetuksen (EY) N:o 936/97 5 artiklan mukaisesti saa
6 221,836 tonnista jättää lupahakemuksia tammikuuta 2003
viiden ensimmäisen päivän ajan.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä joulukuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 137, 28.5.1997, s. 10.
(2) EYVL L 229, 27.8.2002, s. 7.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2193/2002,
annettu 10 päivänä joulukuuta 2002,
edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen
(EY) N:o 1484/95 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

tamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sovellettavat
edustavat hinnat.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29
päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2771/75 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 493/2002 (2), ja erityisesti sen 5
artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2777/75 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 493/2002, ja erityisesti sen 5 artiklan
4 kohdan,
ottaa huomioon muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä
kauppajärjestelmästä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2783/75 (4), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2916/
95 (5), ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (6), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2053/2002 (7), vahvistetaan lisätullien järjestelmän sovel-

(2)

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

(3)

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

(4)

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen
liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä joulukuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L

282, 1.11.1975, s. 49.
77, 20.3.2002, s. 7.
282, 1.11.1975, s. 77.
282, 1.11.1975, s. 104.
305, 19.12.1995, s. 49.
145, 29.6.1995, s. 47.
316, 20.11.2002, s. 21.
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LIITE
edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o
1484/95 muuttamisesta 10 päivänä joulukuuta 2002 annettuun komission asetukseen
”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

0207 12 90

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

0207 14 10

Edustava
hinta
(EUR/100 kg)

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

Alkuperä (1)

88,0

9

01

Luuttomat palat, kukkoa tai kanaa, jäädytetyt

180,5
180,1
210,2
220,2
273,2

40
40
27
24
8

01
02
03
04
05

0207 27 10

Kalkkunaa, paloiteltu, luuton, jäädytetty

264,5

10

01

0207 36 15

Luuttomat palat, ankkaa tai helmikanaa, jäädytetyt

299,3

6

05

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, kukkoa tai kanaa

195,8
191,7

27
29

01
02

(1) Tuonnin alkuperä:
01 Brasilia
02 Thaimaa
03 Argentiina
04 Chile
05 Kiina.”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2194/2002,
annettu 10 päivänä joulukuuta 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 25,618 EUR/100 kg.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä joulukuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

148, 1.6.2001, s. 1.
148, 1.6.2001, s. 3.
210, 3.8.2001, s. 10.
223, 20.8.2002, s. 3.
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO

EU—LIETTUA-ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 3/2002,
tehty 25 päivänä lokakuuta 2002,
Liettuan osallistumista yhteisön Fiscalis-ohjelmaan koskevista ehdoista
(2002/966/EY)
ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Liettuan tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen (1) ja erityisesti sen 110 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Eurooppa-sopimuksen 110 artiklan mukaan Liettua voi
osallistua yhteisön puiteohjelmiin, erityisohjelmiin, hankkeisiin tai muuhun toimintaan sopimuksen liitteessä XX
tarkoitetuilla aloilla.

(2)

Liitteen mukaan assosiaationeuvosto voi päättää lisätä
liitteessä lueteltuihin toiminnan aloihin muita yhteisön
toiminnan aloja.

(3)

2 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan ohjelman jäljellä olevan keston ajan.
Jos yhteisö kuitenkin päättää ohjelman keston pidentämisestä
ilman, että sen sisältöä muutetaan olennaisesti, myös päätöksen
voimassaoloaikaa pidennetään vastaavasti ja automaattisesti,
jollei jompikumpi osapuoli vastusta tätä.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona assosiaationeuvosto
tekee sen.

Mainitun 110 artiklan mukaan assosiaationeuvosto
päättää Liettuan kyseisiin toimiin osallistumisen
ehdoista,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Liettua osallistuu yhteisön Fiscalis-ohjelmaan, jäljempänä
’ohjelma’, liitteissä I ja II olevien ehtojen mukaisesti; kyseiset
liitteet ovat erottamaton osa tätä päätöstä.

(1) EYVL L 51, 20.2.1998, s. 3.

Tehty Brysselissä 25 päivänä lokakuuta 2002.
Assosiaationeuvoston puolesta
Puheenjohtaja
P. S. MØLLER
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LIITE I
EHDOT LIETTUAN OSALLISTUMISELLE FISCALIS-OHJELMAAN
1. Sisämarkkinoiden välillisen verotuksen järjestelmiä vahvistavan yhteisön toimintaohjelman (Fiscalis-ohjelma) hyväksymisestä 30 päivänä maaliskuuta 1998 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 888/98/EY (1) 7
artiklan mukaan Liettua voi osallistua Fiscalis-ohjelmaan, jäljempänä ’ohjelma’, Eurooppa-sopimuksessa vahvistetuin
edellytyksin ja siltä osin kuin välillistä verotusta koskeva yhteisön lainsäädäntö antaa tähän mahdollisuuden. Liettuan
osallistumista ohjelmaan liittyviin toimiin koskevat seuraavat ehdot:
— 4 artiklassa (viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmät, käsikirjat ja oppaat) tarkoitetut toimet sallitaan siltä osin kuin
välillistä verotusta koskeva yhteisön lainsäädäntö antaa tähän mahdollisuuden,
— 5 artiklan 1 kohdassa (virkamiesvaihdot) ja 2 kohdassa (seminaarit) sekä 6 artiklassa (yhteinen koulutusaloite)
tarkoitetut toimet sallitaan kyseisissä artikloissa määrätyin ehdoin,
— 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja toimia (monenväliset valvontatoimet) ei voida sallia, koska alan yhteistyötä
koskevaa yhteisön oikeudellista kehystä sovelletaan direktiivin 77/799/ETY (2) ja asetuksen (ETY) N:o 218/92 (3)
mukaisesti ainoastaan Euroopan unionin jäsenvaltioihin.
2. Liettuan virkamiesten seminaareja ja vaihtoja koskevien hakemusten tekemiseen, arviointiin ja valintaan sovelletaan
samoja ehtoja kuin Euroopan unionin 15 jäsenvaltion kansallisiin virkamiehiin.
3. Liitteessä II vahvistetaan rahoitusosuus, joka Liettuan on maksettava Euroopan unionin yleiseen talousarvioon kunkin
varainhoitovuoden alussa kattaakseen sen ohjelmaan osallistumisesta aiheutuvat kustannukset vuosina 2001—2002.
Assosiaatiokomitea voi tarvittaessa mukauttaa tätä rahoitusosuutta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä
Liettuan tasavallan assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen 115 artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti.
4. Liettuan edustajat osallistuvat tarkkailijoina itseään koskevien asioiden osalta päätöksen N:o 888/98/EY 11 artiklan 1
kohdassa säädetyn välillisen verotuksen alan hallinnollisen yhteistyön pysyvän komitean toimintaan. Liettuan edustajat eivät ole läsnä komitean kokouksissa muita asioita käsiteltäessä eivätkä äänestyksissä.
5. Euroopan unionin jäsenvaltiot ja Liettua tekevät voimassa olevien säännösten rajoissa kaikkensa helpottaakseen edellytykset täyttävien henkilöiden vapaata liikkuvuutta ja oleskelua Liettuassa ja Euroopan unionin jäsenvaltioissa, jotta
nämä voisivat osallistua tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluviin ohjelmiin.
6. Liettua ja Euroopan yhteisöjen komissio arvioivat yhteistoiminnassa jatkuvasti Liettuan osallistumista ohjelmaan,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission ja Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen sellaisten tehtävien
hoitoa, jotka koskevat ohjelman seurantaa ja arviointia päätöksen N:o 888/98/EY nojalla. Liettua toimittaa tarvittavat
kertomukset komissiolle ja osallistuu yhteisön siinä yhteydessä määräämiin muihin erityistoimiin.
7. Hakemusmenettelyssä, sopimuksissa, annettavissa kertomuksissa ja muissa ohjelman hallinnollisissa järjestelyissä
käytettävän kielen on oltava jokin Euroopan yhteisön virallisista kielistä.
8. Yhteisö ja Liettua voivat lopettaa tämän päätöksen mukaisen toiminnan milloin tahansa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti kaksitoista kuukautta aikaisemmin. Lopettamishetkellä käynnissä olevia toimia jatketaan, kunnes ne saadaan
päätökseen tässä päätöksessä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

(1) EYVL L 126, 28.4.1998, s. 1.
(2) EYVL L 336, 27.12.1977, s. 15, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.
(3) EYVL L 24, 1.2.1992, s. 1.
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LIITE II
LIETTUAN RAHOITUSOSUUS FISCALIS-OHJELMASTA
1. Liettuan rahoitusosuus lisätään Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion kunakin vuonna käytettävissä olevien
maksusitoumusmäärärahojen määrään, jotta voidaan täyttää komission taloudelliset velvoitteet, jotka johtuvat
Fiscalis-ohjelman, jäljempänä ’ohjelma’, täytäntöönpanoon, hallinnointiin ja toimintaan liittyvästä työstä.
2. Rahoitusosuuden laskennassa on otettu huomioon 146 euron keskimääräinen päiväraha ja 695 euron keskimääräinen
matkakulukorvaus; nämä kulut aiheutuvat osallistumisesta seminaareihin ja vaihtoihin. Rahoitusosuuden laskennassa
on arvioitu, että Liettua osallistuu vuosittain keskimäärin 15 seminaariin ja 20 vaihtoon. Rahoitusosuutta voidaan
mukauttaa kunkin vuoden alussa, jotta voidaan ottaa huomioon niiden toimien todellinen määrä, joihin Liettua suunnittelee osallistuvansa kyseisenä vuonna. Mukautus tehdään 6 kohdassa tarkoitetulla komission Liettualle toimittamalla rahoituspyynnöllä.
3. Liettuan rahoitusosuus on 94 984 euroa kunakin osallistumisvuonna, jollei 2 kohdan edellytysten mukaisesti toisin
määritetä. Tästä määrästä 6 214 euroa on tarkoitettu käytettäväksi sellaisten hallinnollisten lisäkustannusten kattamiseen, jotka liittyvät komission vastuulla olevaan ohjelman hallinnointiin ja jotka aiheutuvat Liettuan osallistumisesta
siihen.
4. Liettua maksaa 3 kohdassa tarkoitetut vuotuiset hallinnolliset lisäkustannukset kansallisesta talousarviostaan.
5. Liettua maksaa jäljelle jäävistä osallistumiskuluistaan 50 prosenttia vuoden 2001 kansallisesta talousarviostaan ja 60
prosenttia vuonna 2002.
Jollei Phare-ohjelman erillisistä ohjelmointimenettelyistä muuta johdu, loput 50 prosenttia maksetaan Liettuan Pharemäärärahojen vuoden 2001 osuudesta, jos kyseiset budjettivarat ovat käytettävissä, ja vastaavasti 40 prosenttia
vuonna 2002. Pyydetyt Phare-varat siirretään Liettualle erillisellä rahoituspöytäkirjalla. Nämä varat muodostavat
yhdessä Liettuan kansallisesta talousarviosta tulevan osan kanssa Liettuan kansallisen rahoitusosuuden, josta se suorittaa maksuja komission vuotuisten rahoituspyyntöjen mukaisesti.
6. Ohjelmassa sovelletaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavaa 21 päivänä joulukuuta 1977 annettua
varainhoitoasetusta (1) erityisesti Liettuan rahoitusosuuden hallinnan osalta.
Tämän päätöksen tullessa voimaan komissio esittää Liettualle yhden tai useamman rahoituspyynnön maan tämän
vuoden toimien kustannusten rahoitusosuutta vastaavista varoista. Rahoitusosuus ilmoitetaan euroina ja se maksetaan
komission euromääräiselle pankkitilille.
Liettua maksaa rahoitusosuutensa rahoituspyynnön mukaisesti seuraavasti:
— kansallisesta talousarviosta rahoitettava osuus maksetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua rahoituspyynnön lähettämisestä,
— Phare-ohjelmasta rahoitettava osuus maksetaan viimeistään 30 päivän kuluttua vastaavien Phare-varojen lähettämisestä Liettualle.
Jos rahoitusosuuden maksu viivästyy, Liettua maksaa viivästyskorkoa maksamattomasta määrästä eräpäivästä alkaen.
Viivästyskorkona käytetään eräpäivänä voimassa olevaa Euroopan keskuspankin euromääräisiin toimiinsa soveltamaa
korkoa korotettuna 1,5 prosenttiyksiköllä.
7. Päivärahoja sovelletaan kaikkiin ohjelman osallistujiin, ja komissio määrittelee ne maittain. Komissio maksaa Liettualle
ensimmäisen ennakkomaksun kunkin vuoden alussa. Vuoden puolessavälissä voidaan maksaa toinen ennakkomaksu
riippuen siitä, missä määrin Liettua tosiasiallisesti on osallistunut ohjelman toimiin ja missä määrin sen arvioidaan
osallistuvan toimiin loppuvuonna. Asiasta vastaava Liettuan viranomainen käyttää ennakkomaksut Liettuan osanottajien matkalippujen ja päivärahojen maksamiseen.
8. Komissio suorittaa Liettuan edustajien ja asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut, jotka aiheutuvat osallistumisesta
tarkkailijoina liitteessä I olevassa 4 kohdassa tarkoitetun komitean työskentelyyn, samoin perustein kuin Euroopan
unionin jäsenvaltioiden osalta.

(1) EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 762/2001 (EYVL L 111,
20.4.2001, s. 1).
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EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 21 päivänä marraskuuta 2002,
Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa
rahoitustilinpidossa
(EKP/2002/7)
(2002/967/EY)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2223/96 (2) (EKT
95), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 359/
2002 (3).

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 5.2, 12.1
ja 14.3 artiklan,
(5)

Rahoitustilinpitoa koskevat tiedot johdetaan eri tilastoista, ja osa neljännesvuosittaisista tiedoista on arvioita.
Tilastoja koskevien tiedonkeruujärjestelmien puutteiden
ja resurssipulan vuoksi on mahdollista, että näiden suuntaviivojen noudattamisesta saatetaan joutua myöntämään
poikkeuksia lukuun ottamatta niitä tietoja, joista on
olemassa luotettava arvio.

(6)

Kansalliset keskuspankit toimittavat luottamukselliset
tilastotiedot EKP:lle siltä osin kuin on tarpeen EKPJ:n
tehtävien hoitamiseksi. Luottamuksellisten tietojen
toimittamisesta säädetään asetuksen (EY) N:o 2533/98
sekä Euroopan keskuspankin kansallisten keskuspankkien avustuksella keräämien yksittäisten tilastotietojen
luottamuksellisuuden suojaamista koskevista yhteisistä
säännöistä ja vähimmäisvaatimuksista 22 päivänä joulukuuta 1998 annetuissa suuntaviivoissa EKP/1998/
NP28 (4).

(7)

On tarpeen säätää tehokkaasta menettelystä, jonka
mukaisesti näiden suuntaviivojen liitteisiin voidaan tehdä
teknisiä muutoksia, edellyttäen, että näillä muutoksilla ei
muuteta näiden suuntaviivojen perustana olevaa käsitteellistä viitekehystä eikä lisätä tietojen antamisesta
aiheutuvaa rasitetta. Menettelyä sovellettaessa otetaan
huomioon EKPJ:n tilastokomitean näkökannat. Kansalliset keskuspankit voivat ehdottaa teknisiä muutoksia liitteisiin tilastokomiteassa.

(8)

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

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankki (EKP) tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi kattavat ja luotettavat tiedot neljännesvuosittaisesta rahoitustilinpidosta euroalueen institutionaalisten
sektorien sekä muun maailman osalta.

(2)

Perussäännön 5.1 artiklan mukaan EKP kerää EKPJ:n
tehtävistä huolehtiakseen kansallisten keskuspankkien
avustuksella tarvittavat tilastotiedot joko toimivaltaisilta
viranomaisilta tai suoraan taloudellisilta toimijoilta.
Perussäännön 5.2 artiklan mukaan kansalliset keskuspankit hoitavat siinä määrin kuin mahdollista 5.1 artiklassa kuvattuja tehtäviä.

(3)

Muut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset kuin kansalliset keskuspankit keräävät osan euroalueen neljännesvuosittaista rahoitustilinpitoa koskevien EKP:n tilastovaatimuksien täyttämiseksi tarvittavista tiedoista. Tämän
vuoksi eräät näiden suuntaviivojen perusteella suoritettavista tehtävistä edellyttävät yhteistyötä EKPJ:n ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä perussäännön
5.1 artiklan ja Euroopan keskuspankin valtuuksista
kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1) 4
artiklan mukaisesti.

(4)

Yhdenmukaisuuden vuoksi euroalueen neljännesvuosittaista rahoitustilinpitoa koskevien EKP:n vaatimusten
tulisi perustua niin pitkälle kuin mahdollista yhteisön
tilastotietoja koskeviin standardeihin, joista on säädetty

(1) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2) EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1.
(3) EYVL L 58, 28.2.2002, s. 1.
(4) Julkaistu Euroopan keskuspankin säädösten ja oikeudellisten asiakirjojen julkaisemisesta 10 päivänä marraskuuta 2000 tehdyn
päätöksen EKP/2000/12 liitteessä III (EYVL L 55, 24.2.2001, s. 72).
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5 artikla

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

Yhteistyö
1 artikla
Määritelmät
Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan:
1) ’rahaliittoon osallistuvalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka
on ottanut käyttöön yhteisen rahan Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen mukaisesti;

toimivaltaisten kansallisten
kanssa

viranomaisten

1. Silloin kun muut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset
kuin kansalliset keskuspankit antavat osan 2 artiklassa tarkoitetuista tiedoista tai kaikki tiedot, kansalliset keskuspankit
pyrkivät sopimaan näiden viranomaisten kanssa tarkoituksenmukaisista yhteistyömenettelyistä, jotta voidaan varmistaa
pysyvä järjestely tietojen antamista varten EKP:n sääntöjen ja
vaatimusten mukaisesti, ellei tällaisesta järjestelystä ole jo
sovittu kansallisen lainsäädännön perusteella.

2 artikla

2. Mikäli kansallinen keskuspankki ei tämän yhteistyön
yhteydessä voi täyttää 2 ja 4 artiklan mukaisia vaatimuksia siitä
syystä, että toimivaltainen kansallinen viranomainen ei ole
antanut kansalliselle keskuspankille tarvittavia tietoja, EKP ja
kansallinen keskuspankki neuvottelevat kyseisen viranomaisen
kanssa siitä, millä tavalla tiedot voidaan toimittaa.

Tilastoihin liittyvät kansallisten keskuspankkien tiedonantovelvollisuudet

6 artikla

2) ’euroalueella’ rahaliittoon osallistuvien
muodostamaa talousaluetta ja EKP:tä.

jäsenvaltioiden

1.
Kansalliset keskuspankit antavat EKP:lle tietoja rahoitussaamisista ja veloista neljännesvuosittain siten kuin liitteessä I
on täsmennetty. Tietojen on oltava EKT 95:ssä määriteltyjen
periaatteiden ja määritelmien mukaisia, ellei liitteessä I muuta
mainita.
2.
Tiedot kattavat vuoden 1997 neljännen neljänneksen ja
sen vuosineljänneksen, jota annettavat tiedot koskevat, välisen
ajanjakson.

Tiedonsiirto ja koodit
Kansalliset keskuspankit ja EKP käyttävät liitteessä II täsmennettyjä standardeja 2 ja 3 artiklassa tarkoitetun tiedon siirtämiseen
ja koodaamiseen. Tämä vaatimus ei estä muiden tilastotietojen
toimittamisessa EKP:lle käytettävien keinojen käyttämistä vaihtoehtoisesti, niin kuin siitä on sovittu.

7 artikla

3.
Tietoihin liitetään saatavilla oleva tieto merkittävistä
yksittäisistä tapahtumista tai korjauksien syistä, jos tällaisista
merkittävistä yksittäisistä tapahtumista tai korjauksista johtuvat
muutokset tietoihin ovat suuruusluokaltaan vähintään 0,1 %
euroalueen neljännesvuosittaisesta BKT:sta.

1. EKP ja kansalliset keskuspankit valvovat ja kehittävät
EKP:lle toimitettavan tiedon laatua.

3 artikla

2. EKP:n johtokunta esittää vuosittain EKP:n neuvostolle
kertomuksen euroalueen neljännesvuosittaista rahoitustilinpitoa
koskevien tietojen laadusta.

Tilastoihin liittyvät EKP:n tiedonantovelvollisuudet
EKP antaa kansallisille keskuspankeille euroalueen neljännesvuosittaista rahoitustilinpitoa koskevat tiedot, jotka EKP kerää
ja julkaisee kuukausikatsauksessaan.

Laatu

3. Kertomuksessa käsitellään ainakin tietojen kattavuutta,
niiden yhdenmukaisuutta käytettävien määritelmien kanssa sekä
korjausten määrää ja laajuutta.

8 artikla
Poikkeukset

4 artikla
Toimitusajat
1.
Edellä 2 artiklassa tarkoitetut tiedot toimitetaan EKP:lle
viimeistään 130 kalenteripäivän kuluessa sen vuosineljänneksen
päättymisestä, jota tiedot koskevat.
2.
Edellä 3 artiklassa tarkoitetut tiedot annetaan kansallisille
keskuspankeille viimeistään seuraavana EKP:n työpäivänä sen
jälkeen kun EKP on viimeistellyt tiedot julkaisemista varten.

1. EKP:n neuvosto myöntää poikkeuksia niille kansallisille
keskuspankeille, jotka eivät pysty noudattamaan 2 artiklan
mukaisia vaatimuksia. Myönnetyt poikkeukset on lueteltu liitteessä III.
2. Kansallinen keskuspankki, jolle on myönnetty poikkeus
tietyksi ajanjaksoksi, ilmoittaa EKP:lle vuosittain niistä toimenpiteistä, joihin ryhdytään, jotta tiedonantovaatimuksia voitaisiin
täydellisesti noudattaa.
3.

EKP:n neuvosto tarkastelee poikkeuksia vuosittain.
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9 artikla
Yksinkertaistettu muutosmenettely
EKP:n johtokunnalla on oikeus tilastokomiteaa kuultuaan tehdä
näiden suuntaviivojen liitteisiin teknisiä muutoksia edellyttäen,
etteivät nämä muutokset vaikuta niiden perustana olevaan
käsitteelliseen viitekehykseen tai tietojen antamisesta aiheutuvaan rasitteeseen.
10 artikla
Loppusäännökset
1.
Nämä suuntaviivat osoitetaan rahaliittoon osallistuvien
jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

11.12.2002

2. Nämä suuntaviivat tulevat voimaan kaksi päivää niiden
antamisen jälkeen.
3. Nämä suuntaviivat julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 21 päivänä marraskuuta 2002.
EKP:n neuvoston puolesta
Willem F. DUISENBERG
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LIITE II
TIEDONSIIRTO JA KOODIT
Kansalliset keskuspankit käyttävät 2 artiklan mukaiseen tilastotietojen sähköiseen siirtämiseen EKPJ:n toimittamaa järjestelmää, joka toimii ESCB-net-televiestintäverkossa. Tilastotietojen vaihtoa varten on kehitetty tilastosanomamuoto
”Gesmes/CB”. Jokainen aikasarja koodataan alla esitettyjä MUFA-koodeja käyttämällä.
MUFA-koodit
Numero

Nimi

Kuvaus

Koodiluettelo

1

Raportointitiheys

Raportoitujen sarjojen tiheys

CL_FREQ

2

Viitealue

Tiedot antavan jäsenvaltion aakkosnumeerinen
2-merkkinen ISO-maakoodi

CL_AREA_EE

3

Sopeutusindikaattori

Tämä muuttuja ilmoittaa, onko tietoihin tehty
esim. kausivaihtelusta ja/tai pankkipäivien
määrästä johtuvia muutoksia.

CL_ADJUSTMENT

4

Erä
(rahoitusinstrumentti)

Aikasarjojen instrumenttiluokka

CL_MUFA_ITEM

5

Tietolaji

Tililaji (eli taseet, rahoitustoimet ja muut virtatiedot)

CL_DATA_TYPE_MUFA

6

Alkuperäinen maturiteetti

Rahoitusinstrumentin alkuperäinen maturiteetti

CL_MATURITY_ORIG

7

Velallisen sijaintipaikka

Velallisena olevan institutionaalisen yksikön
sijaintipaikka

CL_AREA_EE

8

Velallissektori

Velallisena olevan institutionaalisen yksikön
sektori

CL_ESA95_SECTOR

9

Velkojan sijaintipaikka

Velkojana olevan
sijaintipaikka

institutionaalisen

yksikön

CL_AREA_EE

10

Velkojasektori

Velkojana
sektori

institutionaalisen

yksikön

CL_ESA95_SECTOR

11

Arvottaminen

Käytetty arvottamismenetelmä

CL_MUFA_VALUATION

12

Tietolähde

Tietolähteen erittelemiseksi käytetty koodi

CL_MUFA_SOURCE

olevan
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LIITE III
LIITTEESSÄ I OLEVISSA TAULUKOISSA 1—4 LUETELTUJA AIKASARJOJA KOSKEVAT POIKKEUKSET (1)

1. Tämänhetkiset tiedot (2)

Taulukko/rivi/sarake

Aikasarjojen kuvaus

Tietojen siirron
ensimmäinen
ajankohta

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen talletukset kotimaisille muille rahoituksen välittäjille, vakuutuslaitoksille ja eläkerahastoille ja ulkomailla oleville

2004,
1. neljännes

BELGIA
1/3,4,6/E
1/28—30/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

2/2—4/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen talletusvelat

2/5—10/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat muut lyhyt- ja
pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset

2/14,15,19,20/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat kotimaassa
olevilta vakuutuslaitoksilta ja eläkerahastoilta sekä ulkomailla olevilta

2/22—24/B
3/3,4,6/E
3/28—30/E

Yritysten eläkerahastovastuut
Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen talletukset kotimaisille muille rahoituksenvälittäjille, vakuutuslaitoksille ja eläkerahastoille sekä ulkomailla oleville
Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

4/2—4/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen talletusvelat

4/5—10/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat muut pitkä- ja
lyhytaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset

4/14,15,19,20/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat kotimaassa
olevilta vakuutuslaitoksilta ja eläkerahastoilta sekä ulkomailla olevilta

4/22—24/B

Yritysten eläkerahastovastuut

SAKSA
1/6/B—E

Yksittäisten muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen talletukset ulkomailla oleville

2005,
4. neljännes

1/7—12/B—D

Yksittäisten muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat muut arvopaperit
kuin osakkeet ja johdannaiset

2005,
4. neljännes (*)

1/14,15,17,18/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat
vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

2003,
4. neljännes

1/19—21/B—D

Yksittäisten yritysten hallussa olevat noteeratut osakkeet

1/20,21/A,E

Yksittäisten muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat noteeratut osakkeet vastapuolen sijaintipaikan
mukaan eriteltyinä

1/23,24/B—D

Yksittäisten muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat rahasto-osuudet
vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

1/26,27/B—D

Yksittäisten muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

(1) Alaviite ei koske suomenkielistä versiota.
(2) Poikkeukset tämänhetkisistä tai taannehtivista tiedoista silloin, kun tämänhetkisiä tietoja ei ole saatavilla.

2005,
4. neljännes (*)

2003,
4. neljännes
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Taulukko/rivi/sarake

Aikasarjojen kuvaus

Tietojen siirron
ensimmäinen
ajankohta

1/29,30/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut
vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

2005,
4. neljännes

2/6,7,9,10/A,B

Yritysten liikkeeseen laskemat muut lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit kuin
osakkeet ja johdannaiset vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

2/9,10/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat muut pitkäaikaiset
arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset vastapuolen sijaintipaikan
mukaan eriteltyinä

2/11—20/C

Julkisyhteisöjen ottamat lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

2005,
4. neljännes
(paitsi riveille 11
ja 16: 2003,
4. neljännes)

2/13—15, 18—20/B,D

Yritysten ja kotitalouksien lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat kotimaassa olevilta
muilta rahoituksenvälittäjiltä, vakuutuslaitoksilta ja eläkerahastoilta sekä
ulkomailla olevilta

2005,
4. neljännes

3/6/B—E

Yksittäisten muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen talletukset ulkomailla oleville

2005,
4. neljännes

3/7—12/B—D

Yksittäisten muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat muut lyhyt- ja
pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset

2005,
4. neljännes (*)

3/14,15,17,18/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat
vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

2003,
4. neljännes

3/19—21/B—D

Yksittäisten muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat noteeratut osakkeet

2005,
4. neljännes (*)

3/20,21/A,E

Yksittäisten muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat noteeratut osakkeet vastapuolen sijaintipaikan
mukaan eriteltyinä

3/23,24/B—D

Yksittäisten muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat rahasto-osuudet
vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

3/26,27/B—D

Yksittäisten muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

3/29,30/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut
vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

4/6,7,9,10/A,B

Yritysten liikkeeseen laskemat muut lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit kuin
osakkeet ja johdannaiset vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

4/9,10/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat muut pitkäaikaiset
arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset vastapuolen sijaintipaikan
mukaan eriteltyinä

4/11—20/C

4/13—15, 18—20/B,D

Julkisyhteisöjen ottamat lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

2003,
4. neljännes

2005,
4. neljännes

2005,
4. neljännes
(paitsi riveille 11
ja 16: 2003,
4. neljännes)

Yritysten ja kotitalouksien lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat kotimaassa olevilta
muilta rahoituksenvälittäjiltä, vakuutuslaitoksilta ja eläkerahastoilta sekä
ulkomailla olevilta

2005,
4. neljännes

1/1—6/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
talletukset

2005,
4. neljännes

1/7—12/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat muut lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja
johdannaiset

1/13—18/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

KREIKKA
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Taulukko/rivi/sarake

Aikasarjojen kuvaus

1/19—21/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat noteeratut osakkeet

1/22—24/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat rahasto-osuudet

1/25—27/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

1/28—30/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

2/1/C
2/2—4/C,E

Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskema käteisraha
Julkisyhteisöjen sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen talletusvelat

2/5—10/A—C,E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit

2/11—20/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
ottamat lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

2/21/B,E

Yritysten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat
noteeratut osakkeet

2/22—24/B,E

Yritysten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vastuulla olevat kotitalouksien osuudet henkivakuutus- ja eläkerahastoista

2/25—27/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

3/1—6/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
talletukset

3/7—12/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat muut lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja
johdannaiset

3/13—18/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

3/19—21/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat noteeratut osakkeet

3/22—24/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat rahasto-osuudet

3/25—27/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

3/28—30/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

4/1/C
4/2—4/C,E

Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskema käteisraha
Julkisyhteisöjen sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen talletusvelat

4/5—10/A—C,E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit

4/11—20/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
ottamat lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

4/21/B,E

Yritysten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat
noteeratut osakkeet

4/22—24/B,E

Yritysten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vastuulla olevat kotitalouksien osuudet henkivakuutus- ja eläkerahastoista

4/25—27/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut
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Tietojen siirron
ensimmäinen
ajankohta
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Aikasarjojen kuvaus
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Tietojen siirron
ensimmäinen
ajankohta

RANSKA
1/1,2/C

Julkisyhteisöjen talletukset

2005,
3. neljännes

1/3/A,B,D

Yritysten ja kotitalouksien talletukset kotimaisille muille rahoituksen välittäjille

2005,
4. neljännes

1/5/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
talletukset kotimaisille julkisyhteisöille

2005,
3. neljännes

1/6/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
talletukset ulkomailla oleville

2005,
4. neljännes
(paitsi C sarake:
2005,
3. neljännes)

1/8,9,11,12/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
2005,
hallussa olevat muut lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja
4. neljännes
johdannaiset vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä
(paitsi C sarake:
2005,
3. neljännes)

1/13—18/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

2005,
4. neljännes
(paitsi 13 ja 16:
2005,
3. neljännes)

1/23,24/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat rahasto-osuudet vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

2005,
4. neljännes

1/26,27/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

1/28—30/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

2/6,7,9,10/A—C

Muiden kuin rahoituslaitosten liikkeeseen laskemat muut lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset vastapuolen sijaintipaikan
mukaan eriteltyinä

2/5—7/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat muut lyhytaikaiset
arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset

2/9,10/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat muut pitkäaikaiset
arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset vastapuolen sijaintipaikan
mukaan eriteltyinä

2/11—20/C

Julkisyhteisöjen ottamat lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

2005,
4. neljännes
(paitsi riveille
11, 14, 16 ja
19: 2005,
3. neljännes)

2/13—15, 18—20/A,B

Yritysten lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat kotimaassa olevilta muilta rahoituksen
välittäjiltä, vakuutuslaitoksilta ja eläkerahastoilta sekä ulkomailla olevilta

2005,
4. neljännes

2/14,15/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen lyhytaikaiset lainat kotimaassa olevilta
vakuutuslaitoksilta ja eläkerahastoilta sekä ulkomailla olevilta

2/18—20/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen pitkäaikaiset lainat kotimaassa olevilta
muilta rahoituksen välittäjiltä, vakuutuslaitoksilta ja eläkerahastoilta sekä
ulkomailla olevilta

2/25—27/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

3/1,2/C

Julkisyhteisöjen talletukset

2005,
3. neljännes

3/3/A,B,D

Yritysten ja kotitalouksien talletukset kotimaisille muille rahoituksen välittäjille

2005,
4. neljännes

3/5/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
talletukset kotimaisille julkisyhteisöille

2005,
3. neljännes
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Aikasarjojen kuvaus

3/6/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
talletukset ulkomailla oleville

3/8,9,11,12/A—E

11.12.2002

Tietojen siirron
ensimmäinen
ajankohta

2005,
4. neljännes
(paitsi C sarake:
2005,
3. neljännes)

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
2005,
muut lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset vasta4. neljännes
puolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä
(paitsi C sarake:
2005,
3. neljännes)

3/13—18/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

2005,
4. neljännes
(paitsi riveille 13
ja 16: 2004,
3. neljännes)

3/23,24/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat rahasto-osuudet vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

2005,
4. neljännes

3/26,27/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

3/28—30/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

4/6,7,9,10/A—C

Muiden kuin rahoituslaitosten liikkeeseen laskemat muut lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset vastapuolen sijaintipaikan
mukaan eriteltyinä

4/5—7/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat muut lyhytaikaiset
arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset

4/9,10/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat muut pitkäaikaiset
arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset vastapuolen sijaintipaikan
mukaan eriteltyinä

4/11—20/C

Julkisyhteisöjen ottamat lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

2005,
4. neljännes
(paitsi riveille
11, 14, 16 ja
19: 2005,
3. neljännes)

4/13—15, 18—20/A,B

Yritysten lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat kotimaassa olevilta muilta rahoituksenvälittäjiltä, vakuutuslaitoksilta ja eläkerahastoilta sekä ulkomailla olevilta

2005,
4. neljännes

4/14,15/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen lyhytaikaiset lainat kotimaassa olevilta
vakuutuslaitoksilta ja eläkerahastoilta sekä ulkomailla olevilta

4/18—20/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen pitkäaikaiset lainat kotimaassa olevilta
muilta rahoituksenvälittäjiltä, vakuutuslaitoksilta ja eläkerahastoilta sekä
ulkomailla olevilta

4/25—27/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

IRLANTI
1/1—6/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
talletukset

2003,
4. neljännes

1/7—12/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat muut lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja
johdannaiset

2005,
4. neljännes

1/13—18/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

1/19—21/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat noteeratut osakkeet

2004,
4. neljännes

1/22—24/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat rahasto-osuudet

2005,
4. neljännes

11.12.2002

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 334/37

Taulukko/rivi/sarake

Aikasarjojen kuvaus

Tietojen siirron
ensimmäinen
ajankohta

1/25—27/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

2004,
4. neljännes

1/28—30/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

2005,
4. neljännes

Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskema käteisraha

2003,
4. neljännes

2/1/C
2/2—4/C,E

Julkisyhteisöjen sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen talletusvelat

2/5—10/A—C, E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit

2/11—20/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
ottamat lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

2/21/B,E

Yritysten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat
noteeratut osakkeet

2/22—24/B,E

Yritysten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vastuulla olevat kotitalouksien osuudet henkivakuutus- ja eläkerahastoista

2005,
4. neljännes

2004,
4. neljännes

2/25—27/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

3/1—6/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
talletukset

3/7—12/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat muut lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja
johdannaiset

3/13—18/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

3/19—21/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat noteeratut osakkeet

2004,
4. neljännes

3/22—24/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat rahasto-osuudet

2005,
4. neljännes

3/25—27/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

2004,
4. neljännes

3/28—30/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

2005,
4. neljännes

Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskema käteisraha

2003,
4. neljännes

Julkisyhteisöjen sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen talletusvelat

2004,
4. neljännes

4/5—10/A—C, E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit

2005,
4. neljännes

4/11—20/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
ottamat lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

4/21/B,E

Yritysten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat
noteeratut osakkeet

4/22—24/B,E

Yritysten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vastuulla olevat kotitalouksien osuudet henkivakuutus- ja eläkerahastoista

4/1/C
4/2—4/C,E

4/25—27/E

2005,
4. neljännes

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

ITALIA
1/25,27/A—D

Muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat, ulkomailla olevien liikkeeseen
laskemat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

1/25—27/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat rahamarkkinarahastojen
rahasto-osuudet

1/28—30/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

2003,
4. neljännes

L 334/38

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Taulukko/rivi/sarake

Aikasarjojen kuvaus

2/14,19/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen kotimaassa olevilta vakuutuslaitoksilta
ja eläkerahastoilta ottamat lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

2/22,24/B,E

Yritysten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vastuulla olevat kotitalouksien osuudet henkivakuutus- ja eläkerahastoista

3/25,27/A—D

Muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat, ulkomailla olevien liikkeeseen
laskemat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

3/25—27/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat rahamarkkinarahastojen
rahasto-osuudet

3/28—30/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

4/14,19/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen kotimaassa olevilta vakuutuslaitoksilta
ja eläkerahastoilta ottamat lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

4/22,24/B,E

Yritysten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vastuulla olevat kotitalouksien osuudet henkivakuutus- ja eläkerahastoista

11.12.2002

Tietojen siirron
ensimmäinen
ajankohta

LUXEMBURG (**)
1/1—6/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
talletukset

1/7—12/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat muut lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja
johdannaiset

1/13—18/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

1/19—21/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat noteeratut osakkeet

1/22—24/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat rahasto-osuudet

1/25—27/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

1/28—30/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

2/1/C
2/2—4/C,E

Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskema käteisraha
Julkisyhteisöjen sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen talletusvelat

2/5—10/A—C, E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit

2/11—20/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
ottamat lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

2/21/B,E

Yritysten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat
noteeratut osakkeet

2005,
4. neljännes

11.12.2002

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Taulukko/rivi/sarake

Aikasarjojen kuvaus

2/22—24/B,E

Yritysten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vastuulla olevat kotitalouksien osuudet henkivakuutus- ja eläkerahastoista

2/25—27/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

3/1—6/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
talletukset

3/7—12/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat muut lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja
johdannaiset

3/13—18/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

3/19—21/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat noteeratut osakkeet

3/22—24/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat rahasto-osuudet

3/25—27/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

3/28—30/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

4/1/C
4/2—4/C,E

Tietojen siirron
ensimmäinen
ajankohta

Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskema käteisraha
Julkisyhteisöjen sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen talletusvelat

4/5—10/A—C, E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit

4/11—20/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
ottamat lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

4/21/B,E

Yritysten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat
noteeratut osakkeet

4/22—24/B,E

Yritysten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vastuulla olevat kotitalouksien osuudet henkivakuutus- ja eläkerahastoista

4/25—27/E

L 334/39

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

ALANKOMAAT
1/1,2/C

Julkisyhteisöjen talletukset

1/6/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
talletukset ulkomailla oleville

1/7—12/B—D

Yksittäisten muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat muut lyhyt- ja
pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset

1/8,9,11,12/A

Muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat muut lyhyt- ja pitkäaikaiset
arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset vastapuolen sijaintipaikan
mukaan eriteltyinä

1/19—21/B—E

Yksittäisten muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat noteeratut osakkeet

1/20,21/A

Yksittäisten muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat noteeratut osakkeet vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

1/22,24/A—D

Muiden kuin rahoutuslaitosten hallussa olevat, ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat rahasto-osuudet

1/22—24/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat rahasto-osuudet

2005,
4. neljännes

L 334/40

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Taulukko/rivi/sarake

Aikasarjojen kuvaus

1/25—27/A—D

Muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat, ulkomailla olevien liikkeeseen
laskemat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

1/25—27/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat rahamarkkinarahastojen
rahasto-osuudet

1/25,27/A

Muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat, ulkomailla olevien liikkeeseen
laskemat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

1/29/B,D

Yritysten ja kotitalouksien vakuutusmaksu- ja korvausvastuut kotimaassa
oleville

1/28—30/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

2/6,7,9,10/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat muut lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja
johdannaiset vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

2/11,12,15—17,20/C

Julkisyhteisöjen lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat kotimaassa olevilta ja ulkomailla olevilta

2/13—20/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen ottamat lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

2/15,20/A,B,D

Yritysten ja kotitalouksien lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat ulkomailla olevilta

2/23,24/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vastuulla olevat kotitalouksien osuudet
henkivakuutus- ja eläkerahastoista vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

2/26,27/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut
vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

3/1,2/C

Julkisyhteisöjen talletukset

3/6/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
talletukset ulkomailla oleville

3/7—12/B—D

Yksittäisten muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat muut lyhyt- ja
pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset

3/8,9,11,12/A

Muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat muut lyhyt- ja pitkäaikaiset
arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset vastapuolen sijaintipaikan
mukaan eriteltyinä

3/11,12/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat muut pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset vastapuolen sijaintipaikan mukaan
eriteltyinä

3/19—21/B—E

Yksittäisten muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat noteeratut osakkeet

3/20,21/A

Muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat noteeratut osakkeet vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

3/22,24/A—D

Muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat, ulkomailla olevien liikkeeseen
laskemat rahasto-osuudet

3/22—24/E
3/25—27/A—D

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat rahasto-osuudet
Muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat, ulkomailla olevien liikkeeseen
laskemat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

11.12.2002

Tietojen siirron
ensimmäinen
ajankohta

11.12.2002

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Taulukko/rivi/sarake

Aikasarjojen kuvaus

3/25—27/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat rahamarkkinarahastojen
rahasto-osuudet

3/25,27/A

Muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat, ulkomailla olevien liikkeeseen
laskemat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

3/29/B,D

Yritysten ja kotitalouksien vakuutusmaksu- ja korvausvastuut kotimaassa
oleville

3/28—30/E

L 334/41

Tietojen siirron
ensimmäinen
ajankohta

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

4/6,7,9,10/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat muut lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja
johdannaiset vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

4/11,12,15—17, 20/C

Julkisyhteisöjen lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat kotimaassa olevilta ja ulkomailla olevilta

4/13—20/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen ottamat lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

4/15,20/A,B,D

Yritysten ja kotitalouksien lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat ulkomailla olevilta

4/23,24/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vastuulla olevat kotitalouksien osuudet
henkivakuutus- ja eläkerahastoista vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

4/26,27/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut
vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

ITÄVALTA
1/19—21/A—D

Muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat noteeratut osakkeet

1/20,21/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat noteeratut osakkeet
vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

2/11,12,16,17/C

Julkisyhteisöjen kotimaassa olevilta ottamat lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

3/19—21/A—D

Muiden kuin rahoituslaitosten hallussa olevat noteeratut osakkeet

3/20,21/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat noteeratut osakkeet
vastapuolen sijaintipaikan mukaan eriteltyinä

4/11,12, 16, 17/C

Julkisyhteisöjen kotimaassa olevilta ottamat lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat

2004,
4. neljännes

PORTUGALI
1/10,11/B, D

Yritysten ja kotitalouksien hallussa olevat pitkäaikaiset arvopaperit, jotka
ovat kotimaassa olevien liikkeeseen laskemia

2005,
2. neljännes

1/19,21/A—E

Ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat, muiden kuin rahoituslaitosten sekä
vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat noteeratut osakkeet

2004,
2. neljännes

1/20/B, D

Kotimaassa olevien liikkeeseen laskemat, yritysten ja kotitalouksien hallussa
olevat noteeratut osakkeet

2005, 2.
neljännes

1/25,27/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat, ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

2004,
2. neljännes
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2/22—24/B

Yritysten eläkerahastovastuut

3/10,11/B, D

Yritysten ja kotitalouksien hallussa olevat pitkäaikaiset arvopaperit, jotka
ovat kotimaassa olevien liikkeeseen laskemia

3/19,21/A—E

Ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat, muiden kuin rahoituslaitosten sekä
vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat noteeratut osakkeet

2004,
2. neljännes

3/20/B, D

Kotimaassa olevien liikkeeseen laskemat, yritysten ja kotitalouksien hallussa
olevat noteeratut osakkeet

2005,
2. neljännes

3/25,27/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat, ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

2004,
2. neljännes

Yritysten eläkerahastovastuut

2005,
2. neljännes

Kotitalouksien talletukset ulkomailla oleville

2005,
4. neljännes

4/22—24/B

2005,
2. neljännes

SUOMI
1/6/A,D
1/19,21/A—E

Ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat, muiden kuin rahoituslaitosten sekä
vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat noteeratut osakkeet

1/22,24/A—E

Ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat, muiden kuin rahoituslaitosten sekä
vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat rahasto-osuudet

1/25,27/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat, ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

1/28,30/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut
ulkomailla oleville

2/11—15/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
ottamat lyhytaikaiset lainat

2004,
4. neljännes

2/16,17/C

Julkisyhteisöjen kotimaassa olevilta ottamat pitkäaikaiset lainat

2/20/A,D

Kotitalouksien ulkomailla olevilta ottamat pitkäaikaiset lainat

2005,
4. neljännes

3/6/A,D

Kotitalouksien talletukset ulkomailla oleville

3/19,21/A—E

Ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat, muiden kuin rahoituslaitosten sekä
vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat noteeratut osakkeet

3/22,24/A—E

Ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat, muiden kuin rahoituslaitosten sekä
vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat rahasto-osuudet

3/25,27/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
hallussa olevat, ulkomailla olevien liikkeeseen laskemat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

3/28,30/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut
ulkomailla oleville

4/11—15/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
ottamat lyhytaikaiset lainat

2004,
4. neljännes

4/16,17/C

Julkisyhteisöjen kotimaassa olevilta ottamat pitkäaikaiset lainat

4/20/A,D

Kotitalouksien ulkomailla olevilta ottamat pitkäaikaiset lainat

2005,
4. neljännes

(*) Deutsche Bundesbank noudattaa tätä määräaikaa edellyttäen, että tarvittavat ensisijaiset tiedot ovat saatavilla ajoissa ja neljännesvuosittain. Muussa tapauksessa voidaan soveltaa näiden suuntaviivojen 8 artiklan 3 kohtaa.
(**) Banque centrale du Luxembourg noudattaa tätä määräaikaa edellyttäen, että tarvittavat ensisijaiset tiedot ovat saatavilla ajoissa ja
neljännesvuosittain. Muussa tapauksessa voidaan soveltaa näiden suuntaviivojen 8 artiklan 3 kohtaa.
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IRLANTI
1/1—6 /A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen talletukset

1997, 4. neljännes—2003,
2005, 2. neljännes
1. neljännes

1/19—21/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat noteeratut
osakkeet

1997, 4. neljännes—2004, 2005, 4. neljännes
1. neljännes

1/25—27/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

2/1/C

Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskema käteisraha

2/2—4/C,E

Julkisyhteisöjen sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen talletusvelat

2/22—24/B,E

Yritysten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
vastuulla olevat kotitalouksien osuudet henkivakuutus- ja eläkerahastoista

2/25—27/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut

3/1—6/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen talletukset

3/19—21/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat noteeratut
osakkeet

3/25—27/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

4/1/C

1997, 4. neljännes—2003, 2005, 2. neljännes
1. neljännes

1997, 4. neljännes—2004, 2005, 4. neljännes
1. neljännes

Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskema käteisraha

1997, 4. neljännes—2003,
2005, 2. neljännes
1. neljännes

Julkisyhteisöjen sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen talletusvelat

1997, 4. neljännes—2004, 2005, 4. neljännes
1. neljännes

1/1—6/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen talletukset

1997, 4. neljännes—1999, 2004, 4. neljännes
4. neljännes

1/7—12/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat muut
lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja
johdannaiset

4/2—4/C,E
ITÄVALTA

1/19—21/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
olevat noteeratut osakkeet

hallussa

1/22—24/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat rahastoosuudet

1/25—27/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

2/1/C

Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskema käteisraha

2/5—10/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat
lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit

2/13—15,
18—20/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen lyhyt- ja pitkäaikaiset
lainat kotimaassa olevilta muilta rahoituksen välittäjiltä, vakuutuslaitoksilta ja eläkerahastoilta sekä
ulkomailla olevilta

(3) Poikkeukset taannehtivista tiedoista silloin, kun tämänhetkiset tiedot ovat saatavilla.

L 334/44

FI

Taulukko/rivi/
sarake

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Ajanjakso,
jota tiedot koskevat

Aikasarjojen kuvaus

2/21/B,E

Yritysten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
liikkeeseen laskemat noteeratut osakkeet

3/1—6/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen talletukset

3/7—12/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat muut
lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja
johdannaiset

3/19—21/E

Vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
olevat noteeratut osakkeet

hallussa

3/22—24/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat rahastoosuudet

3/25—27/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen hallussa olevat rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet

4/1/C

Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskema käteisraha

4/5—10/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen liikkeeseen laskemat
lyhyt- ja pitkäaikaiset arvopaperit

4/13—15,
18—20/A—E

Muiden kuin rahoituslaitosten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen lyhyt- ja pitkäaikaiset
lainat kotimaassa olevilta muilta rahoituksen välittäjiltä, vakuutuslaitoksilta ja eläkerahastoilta sekä
ulkomailla olevilta

4/21/B,E

Yritysten sekä vakuutuslaitosten ja eläkerahastojen
liikkeeseen laskemat noteeratut osakkeet
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