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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 182/2014,
annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,
yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(3)

Komissiolle on siirretty valta antaa delegoitu säädös
SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti liitteen III vah
vistamiseksi ja muuttamiseksi, jotta pyynnön esittäneelle
maalle voidaan myöntää pääsy GSP+-menettelyyn lisää
mällä kyseinen maa GSP+-edunsaajamaiden luetteloon.

(4)

Komissio on vastaanottanut tällaisen pyynnön El Salva
dorin tasavallalta, Guatemalan tasavallalta ja Panaman
tasavallalta.

(5)

Komissio on tutkinut esitetyt pyynnöt asetuksen (EU) N:o
978/2012 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja vahvista
nut, että kyseiset maat täyttävät edellytykset. Sen vuoksi
niille olisi myönnettävä pääsy GSP+-menettelyyn tämän
asetuksen voimaantulopäivästä ja asetuksen (EU) N:o
978/2012 liitettä III olisi muutettava.

(6)

Komissio aikoo valvoa asianomaisten yleissopimusten ra
tifiointia ja tosiasiallista täytäntöönpanoa sekä yhteistyötä
asianomaisten valvontaelinten kanssa mainitun asetuksen
13 artiklan mukaisesti,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 kumoamisesta 25 päi
vänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU) N:o 978/2012 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan
4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (EU) N:o 978/2012 9 artiklan 1 kohdassa
vahvistetaan edellytykset, jotka koskevat kestävää kehi
tystä ja hyvää hallintoa edistävän erityisen kannustusme
nettelyn, jäljempänä ’GSP+-menettely’, mukaisten tullie
tuuksien myöntämistä pyynnön esittäneelle maalle. Edel
lytyksenä on muun muassa, että maata pidetään muita
heikommassa asemassa olevana maana. Lisäksi edellyte
tään, että maa on ratifioinut kaikki mainitun asetuksen
liitteessä VIII luetellut yleissopimukset ja että asianomais
ten valvontaelinten viimeksi antamissa päätelmissä ei ole
tuotu esiin kyseisten yleissopimusten tosiasiallisen täytän
töönpanon vakavaa laiminlyöntiä. Edellytyksenä on
myös, että maa ei ole tehnyt sellaista yleissopimusta kos
kevaa varausta, joka on kielletty kyseisessä yleissopimuk
sessa tai jonka katsotaan nimenomaisesti asetuksen (EU)
N:o 978/2012 9 artiklaa sovellettaessa olevan ristiriidassa
kyseisen yleissopimuksen tarkoituksen ja päämäärän
kanssa. Maan olisi hyväksyttävä varauksitta kunkin yleis
sopimuksen mukaiset raportointivaatimukset ja annettava
asetuksen (EU) N:o 978/2012 9 artiklan 1 kohdan d, e ja
f alakohdassa tarkoitetut velvoittavat sitoumukset.
Kunkin GSP+-menettelyä pyytävän maan on esitettävä
pyyntö, joka sisältää kattavat tiedot asianomaisten yleis
sopimusten ratifioinnista, maan tekemistä varauksista ja
muiden yleissopimuksen osapuolten ilmaisemasta varaus
ten vastustuksesta sekä maan antamista velvoittavista si
toumuksista.

(1) EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Lisätään seuraavat maat ja niiden aakkostetut maakoodit asetuk
sen (EU) N:o 978/2012 liitteessä III olevan taulukon B- ja Asarakkeisiin:

”El Salvador

SV

Guatemala

GT

Panama

PA”.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2013.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

27.2.2014

27.2.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/3

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 183/2014,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2013,
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla erityisten
ja yleisten luottoriskioikaisujen laskennan täsmentämiseksi
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

tapahtuu, vaikka laitoksella olisi kesken tilikauden tai
vuoden päätteeksi kertyneitä voittoja, joita ei ole hyväk
sytty asetuksen (EU) N:o 575/2013 26 artiklan 2 kohdan
mukaisesti, ja kun tappioiden kirjaaminen luottoriskioi
kaisuiksi johtaisi siihen, että ne vaikuttaisivat vastuuarvoi
hin tai toissijaiseen pääomaan aikaisemmin kuin ydinpää
omaan (CET1). Asetuksen (EU) N:o 575/2013 36 artiklan
1 kohdan mukaisten kesken tilikautta kertyneiden tappi
oiden osalta tällaista oikaisua ei tarvita, sillä kyseisen
artiklan nojalla kuluvan tilikauden tappiot vähennetään
suoraan ydinpääomasta (CET1).

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten va
kavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muut
tamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (1) ja erityi
sesti sen 110 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan,

(4)

Tietyt asetuksen (EU) N:o 575/2013 luottoriskioikaisui
hin liittyvät säännökset viittaavat nimenomaisesti taseen
ulkopuolisiin eriin. Jos tällaista eroa ei ole ilmoitettu,
asianmukaiset säännökset koskevat sekä taseeseen sisälty
viä että taseen ulkopuolisia eriä.

(5)

Olisi vahvistettava säännöt niiden sovellettavan tilinpää
tössäännöstön mukaisesti kirjattavien yksinomaan luotto
riskiin liittyvien tappioiden kattamiseksi, joilla laitoksen
ydinpääomaa on vähennetty. Näiden sääntöjen olisi ka
tettava rahoitusvaroihin liittyvät arvonalennukset ja arvo
noikaisut tai taseen ulkopuolisiin eriin liittyvät varaukset
siltä osin kuin ne kuvaavat yksinomaan luottoriskiin liit
tyviä tappioita ja mikäli ne on kirjattu tuloslaskelmassa
sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti. Siinä
määrin kuin kyseiset tappiot liittyvät käypään arvoon
arvostettuihin rahoitusvälineisiin, sääntöjen olisi katettava
myös määrät, jotka kirjataan sovellettavien tilinpäätös
säännöstöjen mukaisesti arvonalennuksiksi, tai vastaavat
oikaisut, mikäli ne kuvaavat tappioita, jotka liittyvät
omaisuuserän tai omaisuuserien salkun luottokelpoisuu
den heikkenemiseen tai huononemiseen. Tässä vaiheessa
ei ole tarkoituksenmukaista säännellä muita määriä, jotka
eivät sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti
alenna rahoitusvälineen arvoa tai kuvaa samankaltaista
käsitettä, vaikka niihin saattaisi sisältyä luottoriski.

(6)

Laskennan täyden kattavuuden varmistamiseksi on kaikki
asetuksen (EU) N:o 575/2013 110 artiklan 4 kohdan
ensimmäisessä alakohdassa lueteltujen tarkoitusten kan
nalta merkitykselliset määrät otettava mukaan joko yleis
ten luottoriskioikaisujen tai erityisten luottoriskioikaisujen
laskentaan.

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 575/2013 luottoriskioikaisut mää
ritellään yleisiä tai erityisiä lainatappioita koskevien vara
usten määräksi niiden luottoriskien osalta, jotka on mer
kitty laitoksen tilinpäätökseen sovellettavan tilinpäätös
säännöstön mukaisesti. Asetuksessa ei kuitenkaan anneta
erityisiä sääntöjä sen määrittämisestä, mitä erityiset ja
yleiset luottoriskioikaisut ovat.

(2)

Olisi annettava säännöt niiden luottoriskioikaisun lasken
taan sisällytettävien määrien täsmentämisestä, jotka kuva
avat yksinomaan luottoriskiin liittyviä tappioita. Omia
varoja koskevien vaatimusten määrittämiseksi tehtävän
luottoriskioikaisujen laskennan olisi rajoituttava määriin,
jotka ovat vähentäneet laitoksen ydinpääomaa (CET1).

(3)

Tappiot, jotka liittyvät yksinomaan sovellettavan tilinpää
tössäännöstön mukaan kuluvalla tilikaudella kirjattuun
luottoriskiin, olisi kirjattava luottoriskioikaisuiksi, jos lai
tos
kirjaa
niiden
vaikutuksen
ydinpääomaan
(CET1). Tämä on merkityksellistä tilanteissa, joissa tällai
sia tilikauden aikana kirjattuja arvonalentumistappioita

(1) EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.
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(7)

Erityisten luottoriskioikaisujen laskentaan sisällytettävien
määrien tunnistamista varten ainoa asetuksessa (EU) N:o
575/2013 annettu peruste on, että asetuksen (EU) N:o
575/2013 62 artiklan c kohdan mukaan erityisiä luotto
riskioikaisuja ei voida sisällyttää luottoriskin standardime
netelmän mukaisesti toissijaiseen pääomaan. Näin ollen
erityisten luottoriskioikaisujen tai yleisten luottoriskioikai
sujen laskentaan sisällytettävien määrien erottelussa on
sovellettava niitä perusteita, joilla tunnistetaan toissijai
seen pääomaan sisällytettävät määrät.

(8)

Asetuksella (EU) N:o 575/2013 pannaan täytäntöön Bas
elin pankkivalvontakomitean pankkeja koskevan kansain
välisen sääntelykehyksen alalla kansainvälisesti sopimat
standardit (1), jäljempänä ’Basel III’. Luottoriskioikaisuja
koskevien sääntöjen olisi sen vuoksi oltava yhdenmukai
set myös Baselin kehyksen kanssa, jonka mukaan yhtenä
yleisten luottoriskioikaisujen ja erityisten luottoriskioikai
sujen erottelun perusteena on oltava, että yleiset varauk
set tai yleiset lainatappiovaraukset ovat vapaasti käytettä
vissä myöhemmin toteutuvien tappioiden kattamiseen.
Basel III:n mukaan varaukset tai lainatappiovaraukset,
joilla varaudutaan tuleviin, vielä tunnistamattomiin tappi
oihin, ovat vapaasti käytettävissä myöhemmin toteutuvi
en, luottoriskistä johtuvien tappioiden kattamiseen, ja ne
voidaan siten sisällyttää toissijaiseen pääomaan. Lisäksi
yleisten luottoriskioikaisujen laskentaan sisällytettävien
määrien olisi oltava ajallisesti ja määrällisesti kokonaan
käytettävissä tällaisten tappioiden kattamiseen ainakin lai
toksen toiminnan loppuessa, jos tappioita voidaan kattaa
pääomalla maksukyvyttömyystilanteessa ennen kuin tal
lettajat menettävät varojaan.

(9)

(10)

Sääntöjä olisi voitava soveltaa tällä alalla sovellettavasta
tilinpäätössäännöstöstä riippumatta. Jotta laitokset voisi
vat erottaa erityiset luottoriskioikaisut ja yleiset luottoris
kioikaisut yhdenmukaisella tavalla toisistaan, olisi kum
paakin luottoriskioikaisujen lajia varten vahvistettava pe
rusteet, joilla luottoriskitappioita käsitellään sovelletta
vassa tilinpäätössäännöstössä. Kun sovellettavien tilinpää
tössäännöstöjen mukaisesti kirjattujen yksinomaan luot
toriskiin liittyvien tappioiden käsittely riippuu kyseisten
perusteiden täyttymisestä, valtaosa näistä määristä olisi
yleensä luokiteltava erityisiksi luottoriskioikaisuiksi ylei
sille luottoriskioikaisuille esitettyjen perusteiden rajoitta
van luonteen johdosta.

Kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin tehdään tarkistuk
sia, jotka saattavat edellyttää erityisten luottoriskioikaisu
jen ja yleisten luottoriskioikaisujen välisen erottelun pe
rusteiden muuttamista. Käynnissä olevien, erityisesti ar
vonalennusmallia koskevien keskustelujen valossa näyt
täisi olevan liian aikaista ennakoida kyseistä mallia luot
toriskioikaisuja koskevissa perusteissa.

(1) http://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdf

27.2.2014

(11)

Asetuksessa (EU) N:o 575/2013 edellytetään yksittäisiin
vastuisiin liittyvien erityisten luottoriskioikaisujen tunnis
tamista. Sen vuoksi olisi päätettävä, miten käsitellään sel
laisia erityisiä luottoriskioikaisuja, jotka kuvaavat koko
naisen vastuiden ryhmän luottoriskiin liittyviä tappioita.
Lisäksi olisi päätettävä, minkä ryhmään kuuluvien vastui
den osalta ja missä määrin erityiset luottoriskioikaisut
olisi kirjattava. Tällaisista erityisistä luottoriskioikaisuista
seuraavien määrien osittaminen ryhmään kuuluvien vas
tuiden kesken on tehtävä suhteessa riskipainotettuihin
vastuueriin. Tätä varten vastuuarvot olisi määriteltävä ot
tamatta mitään erityisiä luottoriskioikaisuja huomioon.

(12)

Maksukyvyttömyyden määritystä varten on asetuksen
(EU) N:o 575/2013 178 artiklan 3 kohdan b alakohdan
mukaisesti sisällytettävä ainoastaan ne erityiset luottoris
kioikaisut, jotka on tehty yksittäin tietyn vastuun tai ve
lallisen osalta, eikä erityisiä luottoriskioikaisuja, jotka on
tehty kokonaisten vastuiden ryhmien osalta. Kokonaisten
vastuiden ryhmien osalta tehdyissä erityisissä luottoriski
oikaisuissa ei yksilöidä tällaisiin ryhmiin kuuluvien vas
tuiden velallisia, joiden osalta maksukyvyttömyyden kat
sotaan tapahtuneen. Erityisesti se, että vastuiden ryhmään
kohdistuu erityinen luottoriskioikaisu, ei riitä osoitta
maan, että jokaista velkojaa tai ryhmään kuuluvaa vas
tuuta on kohdannut maksukyvyttömyys.

(13)

Laitosten olisi voitava osoittaa, miten erityisten luottoris
kioikaisujen ja yleisten luottoriskioikaisujen välisen erot
telun perusteita on käytetty sovellettavan tilinpäätössään
nöstön puitteissa. Siksi laitosten olisi dokumentoitava
tämä prosessi.

(14)

Tämä asetus perustuu Euroopan pankkiviranomaisen Eu
roopan komissiolle esittämään teknisten sääntelystandar
dien luonnokseen.

(15)

Euroopan pankkiviranomainen on järjestänyt avoimia jul
kisia kuulemisia teknisten sääntelystandardien luonnok
sista, johon tämä asetus perustuu, analysoinut niihin
mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
1093/2010 (2) 10 artiklan mukaisesti sekä pyytänyt ase
tuksen (EU) N:o 1093/2010 37 artiklan mukaisesti pe
rustetulta pankkialan osallisryhmältä lausunnon.

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010,
annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviran
omaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä pää
töksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen
2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).
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ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
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b) tappiot, joihin laitos ei tiedä liittyvän vastuiden ryhmän luot
tokelpoisuuden heikkenemistä mutta joihin tilastollisen to
dennäköisyyden perusteella liittyy jonkinasteista maksuhäi
riötä.

1 artikla
Yleisten luottoriskioikaisujen ja erityisten
luottoriskioikaisujen tunnistaminen asetuksen (EU) N:o
575/2013 111, 159, 166, 167, 168, 178, 246 ja 266 artiklaa
sovellettaessa
1.
Tämän asetuksen soveltamiseksi on niiden määrien, jotka
laitoksen on sisällytettävä yleisten ja erityisten luottoriskioikai
sujen laskentaan, katettava kaikki määrät, joilla laitoksen ydin
pääomaa (CET1) on vähennetty niiden tappioiden kuvaamiseksi,
jotka liittyvät yksinomaan luottoriskiin sovellettavien tilinpää
tössäännösten mukaisesti ja jotka on kirjattu sellaisiksi tuloslas
kelmassa riippumatta siitä, johtuvatko ne arvonalennuksista, ar
vonoikaisuista tai taseen ulkopuolisiin eriin liittyvistä varauksis
ta.

Ensimmäisen alakohdan mukaiset määrät, jotka on kirjattu tili
kauden aikana, voidaan sisällyttää yleisten ja erityisten luottoris
kioikaisujen laskentaan vain, jos niitä vastaavat määrät on vä
hennetty laitoksen ydinpääomasta (CET1) joko asetuksen (EU)
N:o 575/2013 36 artiklan 1 kohdan mukaisesti, tai – kun on
kyse kesken tilikautta tai tilikauden päätteeksi kertyneistä voi
toista, joita ei ole hyväksytty kyseisen asetuksen 26 artiklan 2
kohdan mukaisesti – tekemällä niitä vastaava välitön vähennys
ydinpääomasta omien varojen määritystä varten.

2.
Laitoksen on sisällytettävä edellä 1 kohdassa tarkoitetut
määrät yleisten luottoriskioikaisujen laskentaan, jos ne täyttävät
kummankin seuraavista ehdoista:

a) ne ovat ajoituksen ja määrän puolesta vapaasti ja täydellisesti
käytettävissä sellaisten luottoriskitappioiden kattamiseen,
jotka eivät ole vielä toteutuneet;

b) ne kuvaavat sellaiseen vastuiden ryhmään liittyviä luottoris
kitappioita, josta laitoksella ei ole vielä näyttöä tappioiden
aiheutumisesta.

3.
Kaikki muut 1 kohdassa tarkoitetut määrät on sisällytet
tävä erityisten luottoriskioikaisujen laskentaan.

4.
Jos 2 kohdan ehdot täyttyvät, laitoksen on sisällytettävä
seuraavat tappiot yleisten luottoriskioikaisujen laskentaan:

a) tappiot, jotka kattavat salkun viime vuosien keskiarvoon pe
rustuvan suuremman tappion, vaikka tappioista ei olisikaan
vielä mitään näyttöä, joka tukisi aiempaa tappioiden tasoa;

5.
Laitoksen on aina sisällytettävä seuraavat tappiot 3 koh
dassa tarkoitettuun erityisten luottoriskioikaisujen laskentaan:

a) tappiot, jotka on kohdistettu tuloslaskelmassa käypään ar
voon arvostettuihin rahoitusvälineisiin ja jotka heikentävät
luottoriskiä sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti;

b) tappiot, jotka ovat seurausta nykyisistä tai aiemmista tapah
tumista, jotka ovat vaikuttaneet merkittävään yksittäiseen
vastuuseen tai sellaisiin vastuisiin, jotka eivät ole yksittäin
merkityksellisiä ja jotka arvioidaan yksittäin tai yhdessä;

c) tappiot, joista aiemmat kokemukset nykyisten tietojen va
lossa osoittavat, että tappioita on aiheutunut, mutta laitos
ei vielä tiedä, mihin yksittäisiin vastuisiin nämä tappiot
ovat kohdistuneet.

2 artikla
Vastuiden ryhmään liittyvien erityisten
luottoriskioikaisujen kohdentaminen ryhmään kuuluviin
vastuisiin
1.
Kun erityinen luottoriskioikaisu kuvaa vastuiden ryhmään
liittyviä tappioita, laitosten on kohdennettava tämä erityinen
luottoriskioikaisu kaikkiin ryhmään kuuluviin yksittäisiin vastui
siin suhteessa riskipainotettuihin vastuueriin. Tätä varten vastuu
arvot on määriteltävä ottamatta mitään erityisiä luottoriskioikai
suja huomioon.

2.
Kun laitokset käsittelevät asetuksen (EU) N:o 575/2013
159 artiklassa tarkoitettujen odotettujen tappioiden yhteismää
riä, jotka liittyvät maksukykyisten vastuiden ryhmään, niiden ei
tarvitse kohdentaa erityistä luottoriskioikaisua ryhmän yksittäi
siin vastuisiin.

3.
Kun erityinen luottoriskioikaisu liittyy vastuiden ryhmään,
jota koskevien luottoriskin kattamiseen tarvittavien omien varo
jen vaatimusten laskenta perustuu osittain standardimenetel
mään ja osittain sisäisten luottoluokitusten menetelmään, laitok
sen on kohdennettava erityinen luottoriskioikaisu kunkin mene
telmän alaiseen vastuiden ryhmään suhteessa ryhmän riskipai
notettuihin vastuueriin ennen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen
toimien toteuttamista. Tätä varten vastuuarvot on määriteltävä
ottamatta mitään erityisiä luottoriskioikaisuja huomioon.
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4.
Kohdentaessaan erityisiä luottoriskioikaisuja vastuisiin lai
tosten on varmistettava, ettei samaa osaa kohdenneta kahdesti
eri vastuisiin.
3 artikla
Luottoriskioikaisujen laskenta vastuuarvon määrittämiseksi
asetuksen (EU) N:o 575/2013 111, 166, 167, 168, 246 ja
266 artiklan mukaisesti
Vastuuarvon määrittämiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013
111, 166–168, 246 ja 266 artiklan mukaisesti laitosten on
laskettava vastuuseen liittyvät erityiset luottoriskioikaisut kysei
seen yksittäiseen vastuuseen liittyvinä erityisten luottoriskioikai
sujen määrinä tai niinä erityisten luottoriskioikaisujen määrinä,
jotka laitos on kohdentanut kyseiseen vastuuseen 2 artiklan
mukaisesti.
4 artikla
Yleisten ja erityisten luottoriskioikaisujen laskenta
asetuksen (EU) N:o 575/2013 159 artiklassa tarkoitettujen
odotettujen tappioiden yhteismäärien käsittelyä varten
1.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 159 artiklassa tarkoitettu
jen odotettujen tappioiden yhteismäärien käsittelyä varten lai
toksen on laskettava yleisten luottoriskioikaisujen kokonaismää
rä, joka liittyy odotettujen tappioiden yhteismäärien käsittelyyn
sisällytettäviin vastuisiin, laskemalla yhteen tämän asetuksen
1 artiklan mukaisesti yleisiksi luottoriskioikaisuiksi tunnistetut
määrät, jotka laitos on kohdentanut asetuksen (EU) N:o
575/2013 110 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
2.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 159 artiklassa tarkoitettu
jen odotettujen tappioiden yhteismäärien käsittelyä varten eri
tyisten luottoriskioikaisujen kokonaismäärä, joka liittyy odotet
tujen tappioiden yhteismäärien käsittelyyn sisällytettäviin vastui
siin, on a ja b alakohdassa tarkoitettujen määrien summa ilman
maksukyvyttömyystilassa olevia vastuita:
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a) 1 artiklan mukaisesti tunnistetut erityiset luottoriskioikaisut,
jotka liittyvät yksittäisen vastuun luottoriskiin;
b) 1 artiklan mukaisesti tunnistetut erityiset luottoriskioikaisut,
jotka liittyvät vastuiden ryhmän luottoriskiin ja jotka on
kohdennettu 2 artiklan mukaisesti.
3.
Maksukyvyttömyystilassa olevaan vastuuseen liittyvien eri
tyisten luottoriskioikaisujen kokonaismäärä lasketaan ynnää
mällä kaikki yksittäiseen vastuuseen liittyvät erityisten luottoris
kioikaisujen määrät tai ne erityisten luottoriskioikaisujen määrät,
jotka laitos on kohdentanut kyseiseen vastuuseen 2 artiklan
mukaisesti.
5 artikla
Omia varoja koskeviin vaatimuksiin liittyvien erityisten
luottoriskioikaisujen laskenta maksukyvyttömyyden
määrittämiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan
mukaisesti
Maksukyvyttömyyden määrittämiseksi asetuksen (EU) N:o
575/2013 178 artiklan mukaisesti on erityiset luottoriskioikai
sut laskettava yksittäisen vastuun tai yksittäisen velallisen luot
toriskiin liittyvinä erityisten luottoriskioikaisujen määrinä.
6 artikla
Dokumentointi
Laitosten on dokumentoitava yleisten luottoriskioikaisujen ja
erityisten luottoriskioikaisujen tunnistaminen ja laskenta.
7 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2013.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 184/2014,
annettu 25 päivänä helmikuuta 2014,
jäsenvaltioiden ja komission väliseen sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään sovellettavien ehtojen ja
edellytysten vahvistamisesta
Euroopan
aluekehitysrahastoa,
Euroopan
sosiaalirahastoa,
koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä
säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 nojalla
sekä Euroopan aluekehitysrahastosta tuettavien Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
mukaisten tukitoimien luokkia koskevan nimikkeistön hyväksymisestä Euroopan alueellinen
yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 nojalla
EUROOPAN KOMISSIO, joka

tämän täytäntöönpanosäädöksen kattamien muiden sään
nösten yhteydessä, kun taas Investoinnit kasvuun ja työ
paikkoihin -tavoitteen mukaisten tukitoimien luokkiin so
velletaan eri menettelyä.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosi
aalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämi
sen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa
koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysra
hastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan
meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päi
vänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (1) ja erityisesti sen 74 ar
tiklan 4 kohdan,

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 74 artiklan 4 kohdan
mukaisesti jäsenvaltioiden ja komission välinen virallinen
tiedonvaihto olisi kokonaisuudessaan hoidettava käyttä
mällä sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää. Sen vuoksi on
tarpeen määrittää ehdot ja edellytykset, jotka kyseisen
sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän olisi täytettävä.

(3)

Jäsenvaltioiden ja komission välistä tiedonvaihtoa koske
via yksityiskohtaisia sääntöjä olisi käsiteltävä erillään
niistä yksityiskohtaisista säännöistä, jotka vahvistetaan
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 3 kohdan
nojalla tuensaajien ja asianomaisten viranomaisten välistä
tiedonvaihtoa varten ja joiden osalta hyväksytään eri täy
täntöönpanosäädös. Jotta toimenpideohjelmien täytän
töönpanosta saataisiin laadukkaampia tietoja ja jotta jär
jestelmästä tehtäisiin hyödyllisempi ja yksinkertaisempi,
on tarpeen määrittää vaihdettavien tietojen muotoa ja
sisältöä koskevat perusvaatimukset.

(4)

On tarpeen määrittää järjestelmän toimintaa koskevat
periaatteet sekä sovellettavat säännöt siltä osin kuin on
kyse asiakirjojen tallentamisesta ja päivittämisestä vastaa
van osapuolen määrittelystä.

(5)

Jotta voitaisiin keventää jäsenvaltioille ja komissiolle ai
heutuvaa hallinnollista taakkaa ja toisaalta taata sähköisen
tiedonvaihdon tehokkuus ja vaikuttavuus, on tarpeen
vahvistaa järjestelmän tekniset ominaisuudet.

(6)

Jäsenvaltioilla ja komissiolla olisi myös oltava mahdolli
suus koodata ja siirtää tiedot kahdella eri tavalla, jotka
olisi määriteltävä. Lisäksi on välttämätöntä vahvistaa
säännöt sellaisia tilanteita varten, joissa ylivoimainen
este estää sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän käytön,
jotta varmistettaisiin, että sekä jäsenvaltiot että komissio
voivat jatkaa tiedonvaihtoa vaihtoehtoisin keinoin.

ottaa huomioon Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tu
kemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissään
nöksistä 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 (2) ja eri
tyisesti sen 8 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tämän asetuksen säännökset ovat tiiviisti sidoksissa toi
siinsa, koska ne kaikki koskevat Investoinnit kasvuun ja
työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteis
työ -tavoitteen mukaisten toimenpideohjelmien valmiste
lun edellyttämiä näkökohtia. Jotta varmistettaisiin, että
nämä säännökset, joiden pitäisi tulla voimaan samaan
aikaan, ovat yhdenmukaisia, ja jotta kaikkien unionin
kansalaisten olisi helpompi saada näistä säännöksistä kat
tava käsitys ja jotta heillä olisi yhtäläinen mahdollisuus
tutustua niihin, on suotavaa sisällyttää Euroopan alueelli
nen yhteistyö -tavoitteen mukaisten tukitoimien luokkia
koskevat säännökset tähän täytäntöönpanosäädökseen,
sillä niiden tapauksessa sovelletaan asetuksen (EU) N:o
1303/2013 150 artiklan 1 kohdalla perustetun Euroopan
rakenne- ja investointirahastojen yhteensovittamisesta
vastaavan komitean kuulemisen osalta samaa menettelyä

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.
(2) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259.
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Jäsenvaltioiden ja komission olisi varmistettava, että säh
köisen tiedonvaihtojärjestelmän kautta tapahtuva tietojen
siirto suoritetaan suojatusti ottaen huomioon tietojen
käytettävyys, eheys, autenttisuus, luottamuksellisuus ja
kiistämättömyys. Sen vuoksi olisi määritettävä turvalli
suutta koskevat säännöt.
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täytäntöönpanoa koskevat
säännökset ERI-rahastojen osalta
SÄHKÖINEN TIEDONVAIHTOJÄRJESTELMÄ

(8)

Tässä asetuksessa olisi kunnioitettava perusoikeuksia ja
noudatettava Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tun
nustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta henkilötietojen
suojaan. Tätä asetusta olisi näin ollen sovellettava kyseis
ten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti. Jäsenvaltioiden
suorittaman henkilötietojen käsittelyn osalta sovelletaan
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä
95/46/EY (1). Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tusta (EY) N:o 45/2001 (2) sovelletaan, kun kyseessä
ovat unionin toimielinten ja elinten suorittama henkilö
tietojen käsittely ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus.

(Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 74 artiklan 4 kohdan
mukainen valtuutus)
1 artikla
Sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän perustaminen
Komissio perustaa sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän, jota käy
tetään kaikessa virallisessa tiedonvaihdossa jäsenvaltioiden ja ko
mission välillä.

2 artikla
Sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän sisältö

(9)

(10)

(11)

Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan
toisen alakohdan nojalla on tarpeen määrittää Euroopan
alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisia ohjelmia varten
yhteiset tukitoimien luokat, jotta jäsenvaltiot voivat toi
mittaa komissiolle yhdenmukaisia tietoja Euroopan alu
ekehitysrahaston, jäljempänä ’EAKR’, suunnitelmanmukai
sesta käytöstä sekä tietoja EAKR:n kumulatiivisesta jaosta
ja menoista luokittain sekä toimien lukumäärästä ohjel
man koko soveltamiskauden ajan. Tämän ansiosta komis
sio pystyy tiedottamaan muille unionin toimielimille sekä
unionin kansalaisille asiamukaisesti EAKR:n käytöstä.

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän so
veltamisen varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkais
taan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen
(EU) N:o 1303/2013 150 artiklan 3 kohdan ensimmäi
sen alakohdan mukaiset, sillä kyseisen asetuksen 150 ar
tiklan 1 kohdalla perustettu Euroopan rakenne- ja inves
tointirahastojen yhteensovittamisesta vastaava komitea on
antanut lausunnon,

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu
24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281,
23.11.1995, s. 31).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, an
nettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen
toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

1.
Sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä, jäljempänä ’SFC2014järjestelmä’, sisältää ainakin ne tiedot, jotka on määritetty ase
tuksen (EU) N:o 1303/2013, asetuksen (EU) N:o 1299/2013,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
1305/2013 (3) sekä meri- ja kalastuspolitiikalle ohjelmakautena
2014–2020 annettavan rahoitustuen edellytykset vahvistavan
tulevan unionin säädöksen, jäljempänä ’Euroopan meri- ja kala
talousrahastoa koskeva asetus’, mukaisesti vahvistetuissa malleis
sa, formaateissa ja lomakkeissa.

2.
SFC2014-järjestelmään upotetuissa sähköisissä lomak
keissa annettuja tietoja, jäljempänä ’rakenteellinen data’, ei saa
korvata rakenteettomalla datalla, mukaan lukien hyperlinkkien
käyttö tai muu rakenteeton data, kuten liiteasiakirjat tai -kuvat.
Jos jäsenvaltio toimittaa samat tiedot sekä rakenteellisena datana
että rakenteettomana datana, epäjohdonmukaisuuksien ilmetessä
käytetään rakenteellista dataa.

3 artikla
SFC2014-järjestelmän toiminta
1.
Komissio, jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (4) 59 artiklan
3 kohdan, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 123 artiklan ja ase
tuksen (EU) N:o 1305/2013 65 artiklan 2 kohdan nojalla ni
meämät viranomaiset sekä elimet, joille kyseisten viranomaisten
tehtäviä on siirretty, tallentavat SFC2014-järjestelmään ne tiedot,
joiden toimittamisesta ne ovat vastuussa, sekä kyseisiin tietoihin
mahdollisesti tehtävät päivitykset.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013,
annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittä
misen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehit
tämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta
(EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o
966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston ase
tuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298,
26.10.2012, s. 1).
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2.
Kaikki komissiolle lähetettävät tiedot on tarkastettava ja
toimitettava siten, että tarkastuksen ja toimituksen hoitaa eri
henkilö kuin se, joka tallensi tiedot kyseistä tietolähetystä varten.
SFC2014-järjestelmän tai SFC2014-järjestelmään automaattisesti
liittyvien jäsenvaltion hallinto- ja valvontatietojärjestelmien on
tuettava tätä tehtävien eriyttämistä.
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2009/136/EY (3), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
1995/46/EY (4) ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti yksi
löiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa sekä oikeushenki
löiden kaupallisten tietojen luottamuksellisuutta.
4 artikla
SFC2014-järjestelmän ominaisuudet

3.
Jäsenvaltioiden on nimitettävä kansallisella tai alueellisella
tasolla tai sekä kansallisella että alueellisella tasolla yksi tai use
ampi SFC2014-järjestelmän käyttöoikeuksien hallinnoinnista
vastaava henkilö, jolle kuuluvat seuraavat tehtävät:
(a) käyttöoikeutta hakevien käyttäjien tunnistaminen sekä sen
varmistaminen, että asianomaiset käyttäjät ovat kyseisen or
ganisaation palveluksessa;

Jotta taattaisiin sähköisen tiedonvaihdon tehokkuus ja vaikutta
vuus, SFC2014-järjestelmällä on oltava seuraavat ominaisuudet:
(a) vuorovaikutteiset lomakkeet tai lomakkeet, jotka järjestelmä
esitäyttää järjestelmään jo aiemmin tallennettujen tietojen
perusteella;
(b) automaattiset laskentatoiminnot, kun ne vähentävät käyttä
jien koodaustyötä;

(b) tiedottaminen käyttäjille heille kuuluvista järjestelmän turval
lisuuden ylläpitoa koskevista velvoitteista;

(c) automaattiset upotetut tarkistustoiminnot, joilla tarkistetaan,
ovatko toimitetut tiedot keskenään johdonmukaisia ja vasta
avatko tiedot sovellettavia sääntöjä;

(c) sen tarkastaminen, ovatko käyttäjät oikeutettuja vaadittuun
käyttöoikeustasoon ottaen huomioon heidän tehtävänsä ja
heidän hierarkkinen asemansa;

(d) järjestelmän luomat SFC2014-järjestelmän käyttäjille tarkoi
tetut varoitukset siitä, että tiettyjä toimintoja on mahdollista
tai mahdotonta suorittaa;

(d) käyttöoikeuksien lakkauttamisen pyytäminen, kun kyseiset
käyttöoikeudet eivät ole enää tarpeen tai aiheellisia;

(e) järjestelmään syötettyjen tietojen käsittelyn tilan sähköinen
seuranta;

(e) ripeä ilmoittaminen sellaisista epäilyttävistä tapauksista,
jotka voivat vaarantaa järjestelmän turvallisuuden;
(f) käyttäjien tunnistetietojen jatkuvan oikeellisuuden varmista
minen ilmoittamalla mahdollisista muutoksista;
(g) tarvittavista tietosuojaa ja liikesalaisuuksia koskevista varo
toimista huolehtiminen unionin ja kansallisten sääntöjen
mukaisesti;
(h) kaikkien sellaisten muutosten ilmoittaminen komissiolle,
jotka vaikuttavat jäsenvaltioiden viranomaisten tai
SFC2014-järjestelmän käyttäjien kykyyn hoitaa 1 kohdassa
tarkoitetut tehtävät tai heidän henkilökohtaiseen kykyynsä
hoitaa a–g alakohdassa tarkoitetut tehtävät.
4.
Tiedonvaihdossa ja tapahtumissa on käytettävä sähköistä
allekirjoitusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä
1999/93/EY (1) tarkoitetulla tavalla. Jäsenvaltiot ja komissio hy
väksyvät SFC2014-järjestelmässä käytetyn sähköisen allekirjoi
tuksen oikeudellisen vaikutuksen ja hyväksyttävyyden todisteeksi
oikeudellisissa menettelyissä.
SFC2014-järjestelmän kautta toimitettavien tietojen käsittelyssä
kunnioitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2002/58/EY (2), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY, annettu
13 päivänä joulukuuta 1999, sähköisiä allekirjoituksia koskevista
yhteisön puitteista (EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu
12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityi
syyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän
tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

(f) historiatietojen saatavuus kaikista
osalta tallennetuista tiedoista.

toimenpideohjelman

5 artikla
Tietojen toimittaminen SFC2014-järjestelmän kautta
1.
Jäsenvaltioiden ja komission täytyy voida päästä SFC2014järjestelmään joko suoraan interaktiivisen käyttöliittymän (verk
kosovelluksen) kautta tai sellaisen ennalta määritettyjä protokol
lia (www-sovelluspalveluja) käyttävän teknisen käyttöliittymän
kautta, joka mahdollistaa tietojen automaattisen synkronoinnin
ja siirtämisen jäsenvaltioiden tietojärjestelmien ja SFC2014-jär
jestelmän välillä.
2.
Sen päivän, jona jäsenvaltio toimittaa tiedot sähköisesti
komissiolle tai päin vastoin, katsotaan olevan kyseisen asiakirjan
toimituspäivä.
3.
Jos ylivoimainen este, SFC2014-järjestelmän toimintahäi
riö tai yhteyden puuttuminen SFC2014-järjestelmään kestää yli
yhden työpäivän tietojen toimittamiselle asetettua lakisääteistä
määräaikaa edeltävällä viimeisellä viikolla tai joulukuun 23 ja
31 päivän välisenä aikana tai viisi päivää muina ajankohtina,
jäsenvaltion ja komission välinen tiedonvaihto voidaan suorittaa
paperimuodossa käyttämällä tämän asetuksen 2 artiklan 1 koh
dassa tarkoitettuja malleja, formaatteja ja lomakkeita.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/136/EY, annettu
25 päivänä marraskuuta 2009, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuk
sista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun di
rektiivin 2002/22/EY, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden
suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY
ja kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kan
sallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o
2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 337, 18.12.2009, s. 11).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1995/46/EY, annettu
24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281,
23.11.1995, s. 31).
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Kun sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän häiriö päättyy, yhteys
kyseiseen järjestelmään palautuu tai ylivoimainen este poistuu,
kyseisen osapuolen on tallennettava viipymättä myös SFC2014järjestelmään ne tiedot, jotka on jo lähetetty paperimuodossa.

Ensimmäisen alakohdan b alakohtaa sovellettaessa on otettava
tapauksen mukaan huomioon seuraavat näkökohdat:

4.
Edellä 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kyseisen asia
kirjan toimituspäiväksi katsotaan postileiman päivä.

(b) tietovälineiden ja käyttöoikeuksien valvonta,

6 artikla
SFC2014-järjestelmän kautta toimitettujen tietojen
turvallisuus
1.
Komissio vahvistaa SFC2014-järjestelmälle tietotekniikkaa
koskevan turvasäännöstön, jäljempänä ’SFC-tietoturvasäännöstö’,
jota sovelletaan SFC2014-järjestelmää käyttävään henkilöstöön
noudattaen asiaan liittyviä unionin sääntöjä, erityisesti komis
sion päätöstä C(2006) 3602 (1) ja sen täytäntöönpanosääntöjä.
Komissio nimeää yhden tai useamman henkilön, joka vastaa
SFC2014-järjestelmän tietoturvasäännöstön määrittelystä, ylläpi
dosta sekä sen moitteettoman soveltamisen varmistamisesta.
2.
SFC2014-järjestelmän käyttöoikeuden saaneiden jäsenval
tioiden sekä muiden Euroopan unionin toimielinten kuin ko
mission on noudatettava SFC2014-portaalissa julkaistuja tieto
turvaehtoja ja -edellytyksiä sekä tietojen toimittamisen varmis
tavia toimenpiteitä, joita komissio toteuttaa SFC2014-järjestel
mässä ja varsinkin tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tar
koitetun teknisen käyttöliittymän käytön osalta.
3.
Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat hyväksytyt turvallisuus
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on suojata tietoja, jotka ne
ovat tallentaneet ja toimittaneet SFC2014-järjestelmän kautta, ja
varmistavat kyseisten toimenpiteiden vaikuttavuuden.
4.
Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön kansalliset, alueelliset
tai paikalliset tietoturvasäännöstöt, jotka koskevat pääsyä ja tie
tojen automaattista syöttämistä SFC2014-järjestelmään ja joilla
varmistetaan tietoturvan vähimmäisvaatimukset. Kyseisissä kan
sallisissa, alueellisissa tai paikallisissa tietoturvasäännöstöissä voi
daan viitata muihin turvallisuutta koskeviin asiakirjoihin. Kunkin
jäsenvaltion on varmistettava, että kyseisiä tietoturvasäännöstöjä
sovelletaan kaikkiin SFC2014-järjestelmää käyttäviin viranomai
siin.
5.
Kyseisten kansallisten, alueellisten tai paikallisten tietotur
vasäännöstöjen on sisällettävä:

(a) fyysinen turvallisuus,

(c) tietojen säilyttämisen valvonta,
(d) käyttöoikeuksien ja salasanojen valvonta,
(e) seuranta,
(f) liitäntä SFC2014-järjestelmään,
(g) tietoliikenneinfrastruktuuri,
(h) henkilöstöhallinto ennen työsuhdetta, työsuhteen aikana ja
sen jälkeen,
(i) häiriönhallinta.
6.
Kyseisten kansallisten, alueellisten tai paikallisten tietotur
vasäännöstöjen on perustuttava riskinarviointiin, ja niissä kuvat
tujen toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa todettuihin
riskeihin.
7.
Kansallisia, alueellisia tai paikallisia tietoturvasäännöstöjä
koskevat asiakirjat on asetettava pyynnöstä komission saataville.
8.
Jäsenvaltioiden on nimettävä kansallisella tai alueellisella
tasolla yksi tai useampi henkilö, joka vastaa kansallisten, alueel
listen tai paikallisten tietoturvasäännöstöjen ylläpidosta ja niiden
soveltamisen varmistamisesta. Kyseinen henkilö tai kyseiset hen
kilöt toimivat tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitet
tujen komission nimeämien henkilöiden yhteystahoina.
9.
Sekä SFC-tietoturvasäännöstöä että asianomaisia kansallis
ia, alueellisia ja paikallisia tietoturvasäännöstöjä on päivitettävä,
kun tapahtuu teknologisia muutoksia tai kun todetaan uusia
uhkia tai muita asiaan liittyviä kehityssuuntauksia. Niitä on
joka tapauksessa tarkasteltava uudelleen vuosittain, jotta voidaan
olla varmoja, että ne ovat edelleen asianmukaisia.
II LUKU

(a) tietoteknistä turvallisuutta koskevat näkökohdat työssä,
jonka yksi tai useampi tämän asetuksen 3 artiklan 3 koh
dassa tarkoitettu käyttöoikeuksien hallinnoinnista vastaava
henkilö suorittaa sovelluksen suorassa käytössä;
(b) turvallisuustoimenpiteet, jotka mahdollistavat SFC2014-jär
jestelmän turvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisuuden
SFC2014-järjestelmään 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
teknisen käyttöliittymän kautta liitetyissä kansallisissa, alu
eellisissa tai paikallisissa tietojärjestelmissä.
(1) Commission Decision concerning the security of information sys
tems used by the European Commission (C(2006) 3602,
16.8.2006).

Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 täytäntöönpanoa koskevat
säännökset
TUKITOIMIEN LUOKKIA KOSKEVA NIMIKKEISTÖ

(Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan toisen
alakohdan mukainen valtuutus)
7 artikla
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukitoimien
luokat
Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan toisessa
alakohdassa tarkoitettu tukitoimien luokkien nimikkeistö vahvis
tetaan tämän asetuksen liitteessä.
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III LUKU
LOPPUSÄÄNNÖS

8 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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LIITE
Euroopan aluekehitysrahastosta tuettavien Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten tukitoimien
luokkia koskeva nimikkeistö
TAULUKKO 1: TUKITOIMIEN ALAKOODIT
1. TUKITOIMEN ALA
I. Tuotannolliset investoinnit:
001

Yleiset tuotannolliset investoinnit pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset)

002

Tutkimus- ja innovointiprosessit suurissa yrityksissä

003

Vähähiiliseen talouteen liittyvät tuotannolliset investoinnit suurissa yrityksissä

004

Tuotannolliset investoinnit suurten yritysten ja pk-yritysten väliseen yhteistyöhön, jolla kehitetään tieto- ja
viestintätekniikan tuotteita ja palveluja sekä verkkokauppaa ja lisätään tieto- ja viestintätekniikan kysyntää

II. Peruspalveluja tarjoava infrastruktuuri ja siihen liittyvät investoinnit:
Energiainfrastruktuuri
005

Sähkö (varastointi ja siirto)

006

Sähkö (varastointi ja siirto, TEN-E)

007

Maakaasu

008

Maakaasu (TEN-E)

009

Uusiutuva energia: tuuli

010

Uusiutuva energia: aurinkovoima

011

Uusiutuva energia: biomassa

012

Muut uusiutuvat energialähteet (myös vesivoima sekä maalämpö- ja merienergia) ja niiden integrointi (myös
varastointi sekä kaasuun ja uusiutuvaan vetyyn perustuvien infrastruktuurien käyttövoima)

013

Julkisen infrastruktuurin energiatehokkuutta parantava peruskorjaus, esittelyhankkeet ja tukitoimenpiteet

014

Asuntokannan energiatehokkuutta parantava peruskorjaus, esittelyhankkeet ja tukitoimenpiteet

015

Keski- tai pienjännitteiset älykkäät energianjakelujärjestelmät (myös älykkäät verkot ja tieto- ja viestintätekniset
järjestelmät)

016

Korkeahyötysuhteinen yhteistuotanto ja kaukolämmitys
Ympäristöinfrastruktuuri

017

Kotitalouksien jätehuolto (myös jätteiden vähentäminen, lajittelu ja kierrätystoimet)

018

Kotitalouksien jätehuolto (myös jätteiden mekaanis-biologinen käsittely, lämpökäsittely, poltto ja kaatopaikalle
vienti)
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019

Yritysten, teollisuuden ja vaarallisten jätteiden jätehuolto

020

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden tarjonta (otto-, käsittely-, varastointi- ja jakeluinfrastruktuuri)

021

Vesihuolto ja juomaveden suojelu (myös valuma-alueiden hoito, veden hankinta, erityistoimenpiteet ilmaston
muutokseen sopeutumiseksi, mittaus vesipiirin ja yksittäisen kuluttajan tasolla, laskutusjärjestelmät ja vuotojen
vähentäminen)

022

Jäteveden käsittely

023

Muut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja/tai välttämiseen tarkoitetut ympäristötoimet (myös metaa
nikaasun käsittely ja varastointi ja kompostointi)
Liikenneinfrastruktuuri

024

Rautatiet (TEN-T-runkoverkko)

025

Rautatiet (kattava TEN-T-verkko)

026

Muut rautatiet

027

Rautatiekalusto

028

TEN-T-moottori- ja maantiet – runkoverkko (uudet)

029

TEN-T-moottori- ja maantiet – kattava verkko (uudet)

030

Toissijaiset maantieyhteydet TEN-T-tieverkkoon ja -solmukohtiin (uudet)

031

Muut kansalliset ja alueelliset maantiet (uudet)

032

Paikalliset liittymätiet (uudet)

033

Uudelleen rakennetut tai parannetut TEN-T-tiet

034

Muut uudelleen rakennetut tai parannetut tiet (moottoritiet sekä kansalliset, alueelliset ja paikalliset tiet)

035

Multimodaaliliikenne (TEN-T)

036

Multimodaaliliikenne

037

Lentoasemat (TEN-T) (1)

038

Muut lentoasemat (1)

039

Merisatamat (TEN-T)

040

Muut merisatamat

041

Sisävesiväylät ja -satamat (TEN-T)

042

Sisävesiväylät ja -satamat (alueelliset ja paikalliset)
Kestävä liikenne

043

Puhdas kaupunkiliikenneinfrastruktuuri ja sen edistäminen (myös laitteisto ja liikkuva kalusto)
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Älykkäät liikennejärjestelmät (myös kysynnän hallinnan sekä tiemaksu- seuranta-, valvonta- ja tietojärjestelmien
käyttöönotto)
Tieto- ja viestintätekninen infrastruktuuri

045

Tieto- ja viestintätekniikka: runko-/runkoliityntäverkko

046

Tieto- ja viestintätekniikka: Nopea laajakaistaverkko (käyttöoikeus/tilaajayhteys; >/= 30 Mbp/s)

047

Tieto- ja viestintätekniikka: Erittäin nopea laajakaistaverkko (käyttöoikeus/tilaajayhteys; >/= 100 Mbp/s)

048

Tieto- ja viestintätekniikka: Muuntyyppiset tieto- ja viestintätekniset infrastruktuurit / mittavat tietotekniset
resurssit/laitteet (myös sähköinen infrastruktuuri, tietokeskukset ja tunnistimet; myös muuhun infrastruktuurin
sisäänrakennetut, kuten tutkimuslaitokset, ympäristöinfrastruktuuri ja sosiaalinen infrastruktuuri)

III. Sosiaali-, terveydenhuolto- ja koulutusalan infrastruktuuri ja siihen liittyvät investoinnit:
049

Korkea-asteen koulutuksen infrastruktuuri

050

Ammatti- ja aikuiskoulutuksen infrastruktuuri

051

Kouluopetuksen infrastruktuuri (alempi ja ylempi perusasteen koulutus)

052

Varhaiskasvatuksen infrastruktuuri

053

Terveydenhuollon infrastruktuuri

054

Asumisinfrastruktuuri

055

Muu alueellista ja paikallista kehitystä edistävä sosiaalialan infrastruktuuri

IV. Omien mahdollisuuksien kehittäminen:
Tutkimus, kehitys ja innovointi
056

Investoinnit pk-yritysten infrastruktuuriin, valmiuksiin ja laitteisiin, jotka ovat suorassa yhteydessä tutkimuk
seen ja innovointiin

057

Investoinnit suurten yritysten infrastruktuuriin, valmiuksiin ja laitteisiin, jotka ovat suorassa yhteydessä tutki
mukseen ja innovointiin

058

Tutkimus- ja innovointi-infrastruktuuri (julkinen)

059

Tutkimus- ja innovointi-infrastruktuuri (yksityinen, myös tiedepuistot)

060

Tutkimus ja innovointi julkisissa tutkimus- ja osaamiskeskuksissa, myös verkottuminen

061

Tutkimus ja innovointi yksityisissä tutkimuskeskuksissa, myös verkottuminen

062

Pääasiassa pk-yrityksiä hyödyttävät teknologian siirto sekä korkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö

063

Pääasiassa pk-yrityksiä hyödyttävät klusterituki ja yritysverkostot

064

Tutkimus- ja innovointiprosessit pk-yrityksissä (myös seteliohjelmat sekä prosesseihin, suunnitteluun, palvelui
hin ja sosiaalialaan liittyvät innovaatiot)
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Tutkimus- ja innovointi-infrastruktuuri, prosessit, teknologian siirto ja yhteistyö yrityksissä, jotka keskittyvät
vähähiiliseen talouteen ja kykyyn selviytyä ilmastonmuutoksesta
Yritystoiminnan kehittäminen

066

Pitkälle kehitetyt tukipalvelut pk-yrityksille ja niiden ryhmittymille (myös johtamis-, markkinointi- ja suunnittel
upalvelut)

067

Pk-yritysten kehittäminen, tuki yrittäjyydelle ja yrityshautomoille (myös tuki spin-off- ja spin-out-yrityksille)

068

Energiatehokkuus ja esittelyhankkeet pk-yrityksissä ja tukitoimenpiteet

069

Tuki pk-yritysten ympäristöystävällisille tuotantoprosesseille ja resurssitehokkuudelle

070

Energiatehokkuuden edistäminen suurissa yrityksissä

071

Vähähiilistä taloutta ja kykyä selviytyä ilmastonmuutoksesta edistävien palvelujen tarjoamiseen erikoistuneiden
yritysten kehittäminen ja edistäminen (myös tuki tällaisille palveluille)

072

Pk-yritysten liiketoimintainfrastruktuuri (myös teollisuusalueet)

073

Tuki sosiaalisille yrityksille (pk-yritykset)

074

Matkailuun liittyvän omaisuuden kehittäminen ja edistäminen pk-yrityksissä

075

Matkailuun liittyvien palveluiden kehittäminen ja edistäminen pk-yrityksissä tai niitä varten

076

Kulttuuriomaisuuden ja luovan omaisuuden kehittäminen ja edistäminen pk-yrityksissä

077

Kulttuuripalveluiden ja luovien palvelujen kehittäminen ja edistäminen pk-yrityksissä tai niitä varten
Tieto- ja viestintätekniikka — kysynnän edistäminen, sovellukset ja palvelut

078

Sähköisen hallinnon palvelut ja sovellukset (myös sähköiset hankinnat, julkishallinnon uudistamista tukevat
tieto- ja viestintätekniset toimenpiteet, tietoverkkoturvallisuus, luottamusta ja yksityisyyttä tukevat toimenpiteet
sekä sähköinen oikeudenkäyttö ja demokratia)

079

Julkisen sektorin tietojen saatavuus (myös avoin data, sähköiset kulttuuripalvelut, digitaalikirjastot, digitaalinen
sisältö ja sähköiset matkailupalvelut)

080

Digitaaliseen osallisuuteen, esteettömään tietoyhteiskuntaan ja verkko-opiskeluun liittyvät palvelut ja sovelluk
set, digitaalinen lukutaito

081

Tieto- ja viestintätekniset sovellukset, joilla ratkotaan aktiivisen ikääntymisen terveyshaasteita, sekä sähköisen
terveydenhuollon palvelut ja sovellukset (myös sähköiset hoivapalvelut ja tietotekniikka-avusteinen asuminen)

082

Tieto- ja viestintätekniset palvelut ja sovellukset pk-yrityksille (myös verkkokauppa ja -liiketoiminta, verkottu
neet liiketoimintaprosessit, elävät laboratoriot, verkkoyrittäjät ja tieto- ja viestintätekniikan start-up-yritykset)
Ympäristö

083

Ilmanlaatua koskevat toimenpiteet

084

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen (IPPC)

085

Biologisen monimuotoisuuden suojelu ja lisääminen, luonnonsuojelu ja vihreä infrastruktuuri

086

Natura 2000 -alueiden suojelu, ennallistaminen ja kestävä käyttö
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087

Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat toimenpiteet sekä ilmastoriskien, esim. eroosion, tulipalojen, tul
vien, myrskyjen ja kuivuuden, ehkäisy ja hallinta, myös tietoisuuden lisääminen, pelastuspalvelu sekä katast
rofien hallintajärjestelmät ja -infrastruktuurit

088

Ilmastoon liittymättömien luonnonriskien (esim. maanjäristys) ja ihmisen toimintaan liittyvien riskien (esim.
teknisen vian aiheuttama onnettomuus) ehkäisy ja hallinta, myös tietoisuuden lisääminen, pelastuspalvelu sekä
katastrofien hallintajärjestelmät ja -infrastruktuurit

089

Teollisuusalueiden ja saastuneiden maa-alueiden ennallistaminen

090

Pyöräily- ja kävelyreitit

091

Luonnonvaraisten alueiden matkailumahdollisuuksien kehittäminen ja edistäminen

092

Matkailuun liittyvän julkisen omaisuuden suojelu, kehittäminen ja edistäminen

093

Julkisten matkailupalvelujen suojelu, kehittäminen ja edistäminen

094

Julkisen kulttuuri- ja kulttuuriperintöomaisuuden suojelu, kehittäminen ja edistäminen

095

Julkisten kulttuuri- ja kulttuuriperintöpalvelujen kehittäminen ja edistäminen
Muut

096

Julkishallintojen institutionaaliset valmiudet ja julkiset palvelut, jotka liittyvät EAKR:n täytäntöönpanoon tai
institutionaalisia valmiuksia koskevia ESR:n aloitteita tukeviin toimiin

097

Yhteisön vastuulla olevat paikalliskehitysaloitteet kaupungeissa ja maaseudulla

098

Syrjäisimmät alueet: heikoista kulkuyhteyksistä ja alueellisesta pirstoutumisesta mahdollisesti aiheutuvien lisä
kulujen korvaaminen

099

Syrjäisimmät alueet: erityiset toimet markkinoiden kokoon liittyvistä tekijöistä aiheutuvien lisäkulujen korvaa
miseksi

100

Syrjäisimmät alueet: tuki ilmasto-olosuhteista ja pinnanmuodostukseen liittyvistä haittatekijöistä aiheutuvien
lisäkulujen korvaamiseksi

101

Ristirahoitus EAKR:n puitteissa (tuki ESR:n tyyppisille toimille, jotka ovat tarpeen toimen EAKR-osuuden
tyydyttävän täytäntöönpanon kannalta ja suoraan yhteydessä siihen)

V. Työllisyyden kestävyyden ja laadun parantaminen ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen:
102

Työnhakijoiden ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien, mukaan lukien pitkäaikaistyöttömät ja kaukana
työmarkkinoista olevat henkilöt, työllistyminen, myös paikallisten työllistymisaloitteiden ja työvoiman liikku
vuustuen avulla

103

Nuorten, varsinkin niiden nuorten, jotka eivät ole työelämässä eivätkä koulutuksessa, sekä syrjäytymisvaarassa
olevien ja syrjäytyneisiin ryhmiin kuuluvien nuorten, kestävä työmarkkinoille integrointi, myös nuorisotakuun
täytäntöönpanon avulla

104

Itsenäinen ammatinharjoittaminen, yrittäjyys ja yritysten, myös innovatiivisten mikro- ja pk-yritysten, perusta
minen

105

Sukupuolten tasa-arvo kaikilla aloilla, myös työllistymisessä, urakehityksessä ja työ- ja yksityiselämän yhteen
sovittamisessa, ja samapalkkaisuuden edistäminen

106

Työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien sopeutuminen muutoksiin

107

Aktiivisena ja terveenä ikääntyminen

27.2.2014

FI

27.2.2014

108

Euroopan unionin virallinen lehti

Työmarkkinalaitosten, kuten julkisten ja yksityisten työvoimapalvelujen, nykyaikaistaminen ja työmarkkinoiden
tarpeisiin paremmin vastaaminen, myös rajat ylittävää työvoiman liikkuvuutta lisäävillä toimilla, liikkuvuus
ohjelmilla sekä parantamalla laitosten ja asianomaisten sidosryhmien välistä yhteistyötä

VI. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä köyhyyden ja syrjinnän torjuminen:
109

Aktiivinen osallistaminen, myös yhtäläisten mahdollisuuksien ja aktiivisen osallistumisen edistämiseksi, ja
työllistettävyyden parantaminen

110

Syrjäytyneiden yhteisöjen, kuten romanien, sosioekonominen integroituminen

111

Kaikenlaisen syrjinnän torjuminen ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen

112

Kohtuuhintaisten, kestävien ja korkealaatuisten palveluiden, myös terveydenhoitopalvelujen ja yleishyödyllisten
sosiaalipalvelujen, saatavuuden parantaminen

113

Sosiaalisen yrittäjyyden ja sosiaalisten yritysten palvelukseen pääsyn tukeminen sekä talouden yhteisöllisyyden
ja solidaarisuuden edistäminen työllistymisen helpottamiseksi

114

Yhteisön vastuulla olevat paikalliset kehittämisstrategiat

VII. Investoinnit yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen osaamisen ja elinikäisen oppimisen tukemiseksi:
115

Koulupudokkuuden vähentäminen ja ehkäiseminen sekä korkealaatuiseen esiasteen ja alemman ja ylemmän
perusasteen koulutukseen pääsyä koskevien yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen, mukaan lukien formaali,
nonformaali ja informaali oppiminen keinona palata koulutuksen pariin

116

Korkea-asteen ja vastaavan koulutuksen laadun ja tehokkuuden parantaminen ja koulutukseen pääsyn helpot
taminen keinoina lisätä varsinkin vähäosaisten ryhmien osallistumista ja tutkinnon suorittamista

117

Kaikille ikäryhmille yhtäläisten elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien edistäminen formaaleissa, nonformaa
leissa ja informaaleissa puitteissa työvoiman tietojen, taitojen ja pätevyyden kehittämiseksi sekä joustavien
oppimisväylien edistäminen, myös ammatillisen ohjauksen ja hankitun pätevyyden validoinnin avulla

118

Koulutusjärjestelmien kehittäminen työmarkkinoiden näkökulmasta, koulutuksesta työelämään siirtymisen hel
pottaminen sekä ammattikoulutusjärjestelmien ja niiden laadun parantaminen, muun muassa osaamisen ky
syntää ennakoivilla mekanismeilla, opintosuunnitelmia mukauttamalla sekä ottamalla käyttöön ja kehittämällä
työperäisiä oppimisjärjestelmiä, teorian ja käytännön yhdistävä opetus ja oppisopimukset mukaan lukien

VIII. Viranomaisten ja sidosryhmien institutionaalisten valmiuksien parantaminen ja tehokas julkishallinto:
119

Investoinnit julkishallintojen ja julkisten palvelujen institutionaalisiin valmiuksiin ja tehokkuuteen kansallisella,
alueellisella ja paikallisella tasolla uudistusten, paremman sääntelyn ja hyvän hallintotavan tukemiseksi

120

Kaikkien yleissivistävästä ja ammatillisesta koulutuksesta, elinikäisestä oppimisesta sekä työllisyys- ja sosiaa
lipolitiikasta vastaavien sidosryhmien valmiuksien kehittäminen, myös alakohtaisilla ja alueellisilla järjestelyillä,
joilla tuetaan kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason uudistuksia

IX. Tekninen apu:
121

Valmistelu, täytäntöönpano, seuranta ja tarkastus

122

Arviointi ja selvitykset

123

Tiedotus ja viestintä

(1) Koskee ainoastaan investointeja, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun tai joiden yhteydessä tehdään investointeja, jotka ovat tarpeen
ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten lieventämiseksi tai vähentämiseksi.
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TAULUKKO 2: RAHOITUSMUOTOJA KOSKEVAT KOODIT
2. RAHOITUSMUOTO
01

Avustus, jota ei tarvitse maksaa takaisin

02

Takaisinmaksettava avustus

03

Rahoitusvälineistä osoitettava tuki: riskipääoma ja oma pääoma tai vastaava

04

Rahoitusvälineistä osoitettava tuki: laina tai vastaava

05

Rahoitusvälineistä osoitettava tuki: vakuus tai vastaava

06

Rahoitusvälineistä osoitettava tuki: korkotuki, vakuuspalkkiohyvitys, tekninen tuki tai vastaava

07

Palkinto

TAULUKKO 3: ALUETYYPPEJÄ KOSKEVAT KOODIT
3. ALUETYYPPI
01

Suuret kaupunkialueet (tiheästi asutut, > 50 000 asukasta)

02

Pienemmät kaupunkialueet (keskitiheästi asutut, > 5 000 asukasta)

03

Maaseutualueet (harvaan asutut)

04

Makroalueellinen yhteistyöalue

05

Yhteistyö kansallisten tai alueellisten yhteistyöalueiden kesken maatasolla

06

ESR:n puitteissa tehtävä valtioiden välinen yhteistyö

07

Ei sovelleta

TAULUKKO 4: ALUEELLISIA TÄYTÄNTÖÖNPANOMEKANISMEJA KOSKEVAT KOODIT
4. ALUEELLISET TÄYTÄNTÖÖNPANOMEKANISMIT
01

Alueelliset integroidut investoinnit – Kaupunkialueet

02

Muut integroidut lähestymistavat kestävään kaupunkikehitykseen

03

Alueelliset integroidut investoinnit – Muut

04

Muut integroidut lähestymistavat kestävään maaseutukehitykseen

05

Muut integroidut lähestymistavat kestävään kaupunki-/maaseutukehitykseen

06

Yhteisön vastuulla olevat paikalliset kehittämisaloitteet

07

Ei sovelleta
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TAULUKKO 5: TEMAATTISIA TAVOITTEITA KOSKEVAT KOODIT
5. TEMAATTISET TAVOITTEET (EAKR ja koheesiorahasto)
01

Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen

02

Tieto- ja viestintätekniikan saatavuuden, käytön ja laadun parantaminen

03

Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen

04

Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla

05

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan edistäminen

06

Ympäristön säilyttäminen ja suojelu ja luonnonvarojen käytön tehostaminen

07

Kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista

08

Työllisyyden kestävyyden ja laadun parantaminen ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen

09

Sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä köyhyyden ja syrjinnän torjunta

10

Investoinnit yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen osaamisen ja elinikäisen oppimisen tukemiseksi

11

Viranomaisten ja sidosryhmien institutionaalisten valmiuksien parantaminen ja tehokas julkishallinto

12

Ei sovelleta (ainoastaan tekninen apu)

TAULUKKO 6: TALOUDELLISTA TOIMINTAA KOSKEVAT KOODIT
6. TALOUDELLINEN TOIMINTA
01

Maa- ja metsätalous

02

Kalastus ja vesiviljely

03

Elintarvikkeiden ja juomien valmistus

04

Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistus

05

Kulkuneuvojen valmistus

06

Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus

07

Muu muualle luokittelematon valmistus

08

Rakentaminen

09

Kaivostoiminta ja louhinta (myös energiatuotantoon liittyvä kaivostoiminta)

10

Sähkö, kaasu, lämpö, lämminvesi ja ilmastointi

11

Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

12

Kuljetus ja varastointi
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13

Informaatio ja viestintä, myös televiestintä, tietopalvelutoiminta, ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta

14

Tukku- ja vähittäiskauppa

15

Matkailu-, majoitus- ja ravitsemistoiminta

16

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

17

Kiinteistöalan toiminta, vuokraustoiminta ja liiketoiminta

18

Julkishallinto

19

Koulutus

20

Terveyspalvelut

21

Sosiaalipalvelut, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut

22

Ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvä toiminta

23

Taiteet, viihde, luovat alat ja virkistys

24

Muualle luokittelemattomat palvelut

TAULUKKO 7: SIJAINTIA KOSKEVAT KOODIT
7. SIJAINTI (2)
Koodi

Sijainti
Toimen sijainti-/suoritusalueen koodi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 (1)
liitteessä olevan tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön (NUTS) mukaisesti

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alue
yksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 185/2014,
annettu 26 päivänä helmikuuta 2014,
muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen
tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen
näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista
eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla, annetun asetuksen (EU) N:o 142/2011
bulgariankielisen toisinnon oikaisemisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen
eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden
terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoa
misesta (sivutuoteasetus) 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1069/2009 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan
1 kohdan b alakohdan ii alakohdan, 6 artiklan 1 kohdan toisen
alakohdan, 6 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, 11 artiklan 2
kohdan b ja c alakohdan, 11 artiklan 2 kohdan toisen alakoh
dan, 15 artiklan 1 kohdan b, d, e, h ja i alakohdan, 15 artiklan
1 kohdan toisen alakohdan, 17 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 3
kohdan, 19 artiklan 4 kohdan a, b ja c alakohdan, 19 artiklan 4
kohdan toisen alakohdan, 20 artiklan 10 ja 11 kohdan, 21 ar
tiklan 5 ja 6 kohdan, 22 artiklan 3 kohdan, 23 artiklan 3
kohdan, 27 artiklan a, b ja c alakohdan sekä e–h alakohdan,
27 artiklan toisen kohdan, 31 artiklan 2 kohdan, 32 artiklan 3
kohdan, 40 artiklan, 41 artiklan 3 kohdan ensimmäisen ja kol
mannen alakohdan, 42 artiklan, 43 artiklan 3 kohdan, 45 artik
lan 4 kohdan, 47 artiklan 2 kohdan, 48 artiklan 2 kohdan,
48 artiklan 7 kohdan a alakohdan ja 8 kohdan a alakohdan
sekä 48 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan,
ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuot
teiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista

periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston
direktiivin 97/78/EY (2) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 (3) bulgariankie
lisessä toisinnossa on virhe, joka olisi oikaistava. Muita
kielitoisintoja ei muuteta.

(2)

Sen vuoksi asetus (EU) N:o 142/2011 olisi oikaistava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvike
ketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset, eikä Euroopan parlamentti tai neu
vosto ole vastustanut niitä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Koskee ainoastaan bulgariankielistä toisintoa.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

(1) EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.
(3) EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1.
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 186/2014,
annettu 26 päivänä helmikuuta 2014,
asetuksen (EU) N:o 823/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden etoksisulfuroni,
oksadiargyyli ja warfariini hyväksynnän päättymispäivästä
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(3)

Koska tällaisia hakemuksia ei ole toimitettu, hyväksynnän
päättymispäiväksi on aiheellista vahvistaa aikaisin mah
dollinen päivä alkuperäisen päättymispäivän jälkeen, sel
laisena kuin se on vahvistettu ennen asetuksen (EU) N:o
823/2012 antamista.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 823/2012 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvike
ketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattami
sesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY
kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja
erityisesti sen 17 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Komission asetuksella (EU) N:o 823/2012 (2) lykättiin te
hoaineiden etoksisulfuroni, oksadiargyyli ja warfariini hy
väksynnän päättymispäivää, sellaisena kuin se vahviste
taan komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) N:o
540/2011 (3), 31 päivään heinäkuuta 2016, jotta haki
joilla olisi mahdollisuus noudattaa asetuksen (EY) N:o
1107/2009 15 artiklan 1 kohdassa edellytettävää kolmen
vuoden määräaikaa.

Tehoaineiden etoksisulfuroni, oksadiargyyli ja warfariini
hyväksynnän uusimista koskevia hakemuksia, joissa nou
datetaan kolmen vuoden määräaikaa, ei ole toimitettu.

(1) EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Komission asetus (EU) N:o 823/2012, annettu 14 päivänä syyskuuta
2012, täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 540/2011 poikkeami
sesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden 2,4-DB, bentsoehappo,
beta-syflutriini, karfentratsonietyyli, Coniothyrium minitans -kanta
CON/M/91-08 (DSM 9660), syatsofamidi, syflutriini, deltametriini,
dimetenamidi-p, etofumesaatti, etoksisulfuroni, fenamidoni, flatsasul
furoni, flufenaset, flurtamoni, foramsulfuroni, fostiatsaatti, imatsa
moksi, jodosulfuroni, iprodioni, isoksaflutoli, linuroni, maleiinihyd
ratsidi, mekoproppi, mekoproppi-P, mesosulfuroni, mesotrioni, ok
sadiargyyli, oksasulfuroni, pendimetaliini, pikoksistrobiini, propiko
natsoli, probinebi, propoksikarbatsoni, propytsamidi, pyraklostrobii
ni, siltiofami, trifloksistrobiini, warfariini ja tsoksamidi hyväksynnän
päättymispäivistä (EUVL L 250, 15.9.2012, s. 13).
(3) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päi
vänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk
sen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoainei
den luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EU) N:o 823/2012 muuttaminen
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 823/2012 1 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 alakohta seuraavasti:

”1) 31 päivä heinäkuuta 2016 seuraavien tehoaineiden osal
ta: etofumesaatti (kohta 29), imatsamoksi (kohta 41),
oksasulfuroni (kohta 42), foramsulfuroni (kohta 44), sy
atsofamidi (kohta 46), linuroni (kohta 51), pendimeta
liini (kohta 53), trifloksistrobiini (kohta 59), karfentrat
sonietyyli (kohta 60), mesotrioni (kohta 61), fenamidoni
(kohta 62) ja isoksaflutoli (kohta 63);”

b) lisätään 4 alakohta seuraavasti:

”4) 31 päivä maaliskuuta 2014 seuraavien tehoaineiden
osalta: etoksisulfuroni (kohta 43), oksadiargyyli (kohta
45) ja warfariini (kohta 120).”
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2 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 187/2014,
annettu 26 päivänä helmikuuta 2014,
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen metiokarbi hyväksymis
edellytysten osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljem
pänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, 5 päivänä
huhtikuuta 2011.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
(5)

Komissio kuuli elintarviketurvallisuusviranomaista, joka
esitti lausuntonsa metiokarbin riskinarvioinnista 1 päivänä
kesäkuuta 2012 (5). Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat
arviointikertomusluonnosta, lisäystä ja elintarviketurvalli
suusviranomaisen lausuntoa elintarvikeketjua ja eläinten
terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja metiokar
bia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin val
miiksi 13 päivänä joulukuuta 2013.

(6)

Ilmoittajan toimittamien lisätietojen perusteella komissio
totesi, ettei vaadittuja vahvistavia lisätietoja ollut toimitet
tu.

(7)

Komissio pyysi ilmoittajaa toimittamaan metiokarbia kä
sittelevää tarkastelukertomusta koskevat huomautuksensa.

(8)

Komissio on tullut siihen tulokseen, ettei linnuille, nisäk
käille ja muille kuin kohdelajina oleville niveljalkaisille
aiheutuvaa suurta riskiä voida sulkea pois, vaikka muita
riskinhallintatoimenpiteitä toteutettaisiin.

(9)

Vahvistetaan, että tehoaine metiokarbi katsotaan hyväk
sytyksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla. Lintujen,
nisäkkäiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljal
kaisten altistumisen estämiseksi on kuitenkin aiheellista
rajoittaa lisää tämän tehoaineen käyttötarkoituksia ja pe
ruuttaa sen käyttö nilviäisten torjunta-aineena.

(10)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 540/2011
olisi muutettava.

(11)

Jäsenvaltioille tulisi antaa aikaa metiokarbia sisältävien
kasvinsuojeluaineiden lupien muuttamiseen tai peruutta
miseen.

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattami
sesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY
kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja
erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan toisen vaihtoehdon ja 78 ar
tiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivillä 2007/5/EY (2) sisällytettiin teho
aine metiokarbi neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) liit
teeseen I sillä edellytyksellä, että asianomaiset jäsenvaltiot
varmistavat, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä metiokarbi
sisällytettiin kyseiseen liitteeseen, toimittaa lisää vahvista
via tietoja, jotka koskevat linnuille, nisäkkäille ja muille
kuin kohdelajina oleville niveljalkaisille aiheutuvaa riskiä.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pi
detään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hyväk
syttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoase
tuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa A osassa.

(3)

Ilmoittaja toimitti esittelijänä olevalle jäsenvaltiolle Yhdis
tyneelle kuningaskunnalle tietojen toimittamista varten
asetetussa määräajassa tutkimusten muodossa olevia lisä
tietoja, joilla pyrittiin vahvistamaan riskinarviointi lintu
jen, nisäkkäiden ja muiden kuin kohdelajina olevien ni
veljalkaisten osalta.

(4)

Yhdistynyt kuningaskunta arvioi ilmoittajan toimittamat
lisätiedot. Se toimitti arviointinsa arviointikertomusluon
noksen lisäyksenä muille jäsenvaltioille, komissiolle ja

(1) EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Komission direktiivi 2007/5/EY, annettu 7 päivänä helmikuuta
2007, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta kaptaanin,
folpetin, formetanaatin ja metiokarbin sisällyttämiseksi siihen teho
aineina (EUVL L 35, 8.2.2007, s. 11).
(3) Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta
1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL
L 230, 19.8.1991, s. 1).
(4) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päi
vänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk
sen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoainei
den luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5) European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of
the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the
active substance methiocarb. EFSA Journal 2012, 10(6):2758. [14 s.]
doi:10.2903/j.efsa.2012.2758. Saatavilla verkossa osoitteessa www.
efsa.europa.eu/efsajournal.htm
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Jos jäsenvaltiot myöntävät metiokarbia sisältävien kasvin
suojeluaineiden osalta siirtymäajan asetuksen (EY) N:o
1107/2009 46 artiklan mukaisesti, kyseisen siirtymäajan
olisi päätyttävä viimeistään kahdeksantoista kuukauden
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvike
ketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen
Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite
tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

L 57/25

2 artikla
Siirtymätoimenpiteet
Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti
tarvittaessa muutettava tai peruutettava metiokarbia tehoaineena
sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat viimeis
tään 19 päivänä syyskuuta 2014.
3 artikla
Siirtymäaika
Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mu
kaisesti mahdollisesti myöntämän siirtymäajan on oltava mah
dollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 19 päivänä
syyskuuta 2015.
4 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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LIITE
Korvataan sarake ”Erityiset säännökset” täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa olevalla
rivillä 148 (metiokarbi) seuraavasti:
”A OSA
Lupa voidaan myöntää ainoastaan karkotteena siementenkäsittelyn yhteydessä ja hyönteisten torjunta-aineena käyt
töä varten.
B OSA
Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat metiokarbia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin
käyttötarkoituksiin kuin maissinsiementen käsittelyyn, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen
(EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan
myöntämistä.
Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpa
nemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 29. syys
kuuta 2006 valmiiksi saadun metiokarbia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.
Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota
— lintujen, nisäkkäiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun ja varmistettava, että lupa
edellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä;
— käyttäjien ja sivullisten turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilön
suojainten käyttö;
— ravinnon kautta tapahtuvaan kuluttajien altistumiseen.”

27.2.2014
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 188/2014,
annettu 26 päivänä helmikuuta 2014,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtu
van tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä
XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoil
le.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

(2)

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 so
veltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja
vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päi
vänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoase
tuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1
kohdan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät
tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpa
noasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan
mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot.
Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivä
nä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 sää
detään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneu
vottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2014.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.
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LIITE
Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

0702 00 00

MA
TN
TR
ZZ

54,9
71,0
99,2
75,0

0707 00 05

EG
JO
MA
TR
ZZ

182,1
188,1
114,7
155,9
160,2

0709 91 00

EG
ZZ

72,9
72,9

0709 93 10

MA
TR
ZZ

29,5
103,8
66,7

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZA
ZZ

53,5
67,5
48,5
52,2
69,8
63,5
59,2

0805 20 10

IL
MA
TR
ZZ

133,5
91,9
110,6
112,0

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

IL
MA
PK
TR
US
ZZ

140,9
107,5
46,0
72,8
122,9
98,0

0805 50 10

EG
TR
ZZ

57,3
60,0
58,7

0808 10 80

CN
MK
US
ZZ

115,6
30,8
157,0
101,1

0808 30 90

AR
CL
CN
TR
US
ZA
ZZ

132,9
195,7
53,3
146,4
197,4
99,1
137,5

Kiinteä tuontiarvo

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.
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PÄÄTÖKSET
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2013,
suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteliaineiston valmistajien akkreditointimenettelyistä ja
päätöksen EKP/2008/3 muuttamisesta
(EKP/2013/54)
(2014/106/EU)
raaka-aineiden valmistusta koskevat EKP:n vähimmäislaa
tuvaatimukset, saavat setelien ja raaka-aineiden valmis
tusta koskevan akkreditoinnin.

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 128 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 16 ja
34.3 artiklan,

(4)

Perussopimuksen 9 ja 11 artiklan mukaisesti EKP hyväk
syi 21 päivänä kesäkuuta 2011 päätöksen EKP/2011/8 (4)
eurosetelien valmistuksen ympäristö- sekä terveys- ja tur
vallisuusakkreditointimenettelyistä, sen varmistamiseksi,
että ainoastaan valmistajat, jotka täyttävät ympäristöä,
terveyttä ja turvallisuutta koskevat EKP:n vähimmäisvaa
timukset, saavat eurosetelien valmistustoimintaa koske
van akkreditoinnin.

(5)

Päätösten EKP/2008/3, EKP/2010/22 ja EKP/2011/8 so
veltamisesta saatujen kokemusten perusteella on tarpeen
panna täytäntöön yksi ainoa tehokas akkreditointijärjes
telmä, jotta vältettäisiin edellä mainittujen päätösten so
veltamisesta mahdollisesti aiheutuvat sisällölliset ja me
nettelylliset epäjohdonmukaisuudet; tällaisia epäjohdon
mukaisuuksia voivat olla esim. suhteettomat erot akkredi
tointien voimassaolossa, menettelyissä ja terminologiassa.

(6)

Edellä mainittujen seikkojen huomioon ottamiseksi ja val
mistajien hallinnollisten rasitteiden lieventämiseksi olisi
tarpeen ottaa käyttöön yksi ainoa akkreditointimenettely,
jossa a) arvioidaan täyttävätkö valmistajat EKP:n vahvis
tamat asianomaiset turva-, laatu, ympäristö- sekä terveysja turvallisuusvaatimukset, b) näiden vaatimusten täytty
minen arvioidaan yhtenäisen tarkastusmenettelyn perus
teella, c) näiden vaatimusten laiminlyönnin varalta on
käytössä asianmukaiset ja suhteelliset seuraamukset, ta
loudelliset seuraamukset mukaan luettuina, ja d) varmis
tetaan, että suojattavaa euroseteliaineistoa voi toimittaa
ainoastaan kansallisille keskuspankeille sekä tuleville eu
rojärjestelmän kansallisille keskuspankeille EKP:n neuvos
ton päätöksen perusteella, muille akkreditoiduille valmis
tajille ja/tai EKP:lle.

(7)

Tämän uuden yhtenäistetyn akkreditointijärjestelmän tu
lisi perustua moniportaiseen arviointimenettelyyn, jossa
arvioidaan, täyttääkö akkreditointia hakevat valmistajat
täysin tässä päätöksessä vahvistettujen relevanttien akk
reditointivaatimusten kaikki aspektit.

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä
seuraamuksia 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2532/98 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
128 artiklan 1 kohdassa ja Euroopan keskuspankkijärjes
telmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljem
pänä ’EKPJ:n perussääntö’) 16 artiklassa määrätään, että
Euroopan keskuspankilla (EKP) on yksinoikeus antaa lupa
eurosetelien liikkeeseen laskemiseen unionissa. Tähän si
sältyy toimivalta toteuttaa toimenpiteitä, joilla voidaan
suojata eurosetelien luotettavuutta maksuvälineenä.

(2)

EKP hyväksyi 15 päivänä toukokuuta 2008 päätöksen
EKP/2008/3 (2) suojattavan euroseteliaineiston valmista
jien hyväksymismenettelyistä; tässä päätöksessä luodaan
turva-akkreditointimenettely, jonka avulla vahvistetaan,
täyttävätkö valmistajat eurosetelien ja niiden komponent
tien sekä muiden sellaisten varotoimenpiteitä edellyttävän
aineiston ja tiedon tuotantoa, käsittelyä, varastointia ja
kuljettamista koskevat EKP:n vähimmäisturvavaatimukset,
joiden menetys, varkauden kohteeksi joutuminen tai jul
kaiseminen voisi vahingoittaa euroseteleiden luotetta
vuutta tai edistää väärennettyjen euroseteleiden tai niiden
komponenttien
tuotantoa.
Lisäksi
päätöksessä
EKP/2008/3 vahvistettiin menettelyt, joilla varmistetaan,
että edellä mainittuja turvavaatimuksia noudatetaan jatku
vasti.

(3)

EKP hyväksyi 25 päivänä marraskuuta 2010 päätöksen
EKP/2010/22 (3) eurosetelien valmistajien laatuakkredi
tointimenettelyistä sen varmistamiseksi, että ainoastaan
valmistajat, jotka täyttävät eurosetelien ja eurosetelien

(1) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4.
(2) EUVL L 140, 30.5.2008, s. 26.
(3) EUVL L 330, 15.12.2010, s. 14.

(4) EUVL L 176, 5.7.2011, s. 52.
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Tämän arvioinnin, joka sisältää myös valmistajan jatku
vaa noudattamista koskevan arvioinnin, mahdollistami
seksi tarvitaan standardisoitu tarkastusjärjestelmä, jonka
mukaan EKP voi suorittaa sekä paikalla tehtäviä tarkas
tuksia että muuten kuin paikalla tehtäviä tarkastuksia.

27.2.2014

2. ’euroseteliaineistotoiminnalla’ tarkoitetaan euroseteliaineis
ton tuotantoa,

3. ’suojattavalla euroseteliaineistolla’ aineellisissa turvavaa
timuksissa lueteltua aineistoa, mukaan lukien eurosetelit,
jotka ovat a) kierrossa, b) joita kehitellään ja jotka tulevat
korvaamaan kierrossa olevia euroseteleitä, tai c) jotka on
poistettu kierrosta, yhdessä sellaisten komponenttien ja tie
tojen kanssa, jotka edellyttävät varotoimenpiteitä, koska nii
den menetys, varkauden kohteeksi joutuminen tai luvaton
julkaiseminen voisi vahingoittaa euroseteleiden luotetta
vuutta maksuvälineenä,

(9)

Jotta ei enää tarvittaisi useita yksittäisiä akkreditointeja,
olisi luotava järjestelmä, jossa annetaan yksi ainoa alus
tava akkreditointi, joka voidaan muuttaa yhdeksi ainoaksi
akkreditoinniksi, edellyttäen että valmistaja on saatuaan
virallisen toimeksiannon akkreditoidulta valmistajalta,
EKP:ltä tai kansalliselta keskuspankilta osittanut noudat
tavansa kaikkia akkreditointivaatimuksia myös tuotannon
aikana.

(10)

Akkreditointiprosessin joustavuuden varmistamiseksi
EKP:llä tulisi olla harkintavalta päättää miten se järjestää
alustavaa akkreditointia koskevan aloituspyynnön arvi
oinnin eri vaiheet.

4. ’suojattavalla eurosetelitoiminnalla’ mitä tahansa seuraavista:
suojattavan euroseteliaineiston originointia, tuotantoa, hä
vittämistä, siirtämistä valmistuspaikan sisällä sekä kuljetusta,

(11)

Jotta varmistettaisiin akkreditointiprosessin hyvä hallinto,
alustavan akkreditoinnin ja akkreditoinnin tulisi pysyä
voimassa jatkuvasti, paitsi jos valmistaja ei noudata so
vellettavia akkreditointivaatimuksia. Tästä syystä EKP:llä
olisi oltava toimivalta muuttaa alustava akkreditointi akk
reditoinniksi, jos valmistaja – saatuaan EKP:ltä tai kansal
liselta keskuspankilta virallisen toimeksiannon – on tuot
tanut suojattavaa euroseteliaineistoa ja/tai euroseteliaineis
toa 36 kuukauden ajan keskeytyksettä. EKP:llä tulee myös
olemaan toimivalta muuttaa omasta aloitteestaan akkredi
tointi alustavaksi akkreditoinniksi, jos valmistaja ei ole 36
kuukauden keskeytyksettömän ajanjakson ajan valmista
nut suojattavaa euroseteliaineistoa ja/tai euroseteliaineis
toa.

5. ’originoinnilla’ kehitteillä olevien eurosetelien luonnoksen
toteutusta luomalla sommitelmia, värien erottelua, grafiik
kaa ja painolevyjä sekä luonnoksen mukaisten komponent
tien sommitelmien ja prototyyppien valmistamista,

(12)

Tästä syystä päätökset EKP/2008/3, EKP/2010/22 ja
EKP/2011/8 olisi kumottava ja korvattava tällä päätöksel
lä. Jotta varmistettaisiin kitkaton siirtyminen nykyisistä
akkreditointijärjestelmistä tämän päätöksen mukaiseen
yhteen ainoaan akkreditointijärjestelmään, olisi säädettävä
vuoden pituisesta siirtymäajasta. Näin valmistajilla, joilla
on turva-, laatu, ympäristö sekä terveys- ja turvallisuus
akkreditointeja, voivat tehdä tarvittavat järjestelyt tämän
päätöksen mukaisten asianomaisten akkreditointivaa
timusten noudattamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

6. ’valmistajalla’ yhteisöä, joka osallistuu tai haluaa osallistua
suojattavaan eurosetelitoimintaan ja/tai euroseteliaineistotoi
mintaan, pois lukien yhteisöt jotka osallistuvat tai haluavat
osallistua ainoastaan suojattavan euroseteliaineiston kulje
tukseen tai erityisen hävittämispaikan tarjoamiseen,

7. ’valmistuspaikalla’ tiloja, joita valmistaja käyttää tai haluaa
käyttää suojattavan euroseteliaineiston ja/tai euroseteli
aineiston originointiin, tuotantoon, käsittelyyn, hävittämi
seen tai varastoimiseen,

8. ’akkreditointivaatimuksilla’ tässä päätöksessä vahvistettuja
EKP:n aineellisia vaatimuksia, akkreditointimenettelyä ja si
jaintia koskevia vaatimuksia sekä jatkuvia velvoitteita, joita
valmistajan on noudatettava alustavan akkreditoinnin tai
akkreditoinnin saamiseksi ja ylläpitämiseksi,

9. ’akkreditoidulla valmistajalla’ valmistajaa, jolla on alustava
akkreditointi tai akkreditointi;

I JAKSO
YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla
Määritelmät
Tässä päätöksessä tarkoitetaan
1. ’euroseteliaineistolla’ tarkoitetaan euroseteleitä, osittain pai
nettuja euroseteleitä sekä eurosetelien ja osittain painettujen
eurosetelien valmistuksessa käytettävää paperia, mustetta,
foliota ja lankaa,

10. ’aineellisilla vaatimuksilla’ EKP:n erikseen vahvistamia asian
omaisia turva-, laatu- sekä ympäristö- ja turvallisuusvaa
timuksia, joita valmistajan on noudatettava voidakseen har
joittaa suojattavaa eurosetelitoimintaa ja/tai euroseteliaineis
totoimintaa,

11. ’järjestelyillä’ turva-, laatu-, ympäristö- tai terveys- ja turval
lisuustoimia, joihin valmistaja ryhtyy asianomaisten aineel
listen vaatimusten noudattamiseksi,
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12. ’aikaisemman järjestelmän mukaisilla akkreditoinneilla’
EKP:n valmistajalle päätösten EKP/2008/3, EKP/2010/22
ja EKP/2011/8 nojalla suojattavan eurosetelitoiminnan ja/tai
euroseteliaineistotoiminnan harjoittamista varten myöntä
miä voimassa olevia väliaikaisia tai täysimääräisiä akkredi
tointeja, erityisesti turva-, laatu-, ympäristö- tai terveys- ja
turvallisuusakkreditointeja,

13. ’kumotuilla EKP:n akkreditointipäätöksillä’ kaikkia päätöksiä
EKP/2008/3, EKP/2012/22 ja EKP/2011/8 yhdessä,

14. ’kansallisella keskuspankilla’ sellaisen jäsenvaltion kansallista
keskuspankkia, jonka rahayksikkö on euro,
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keskuspankki suorittaa akkreditoidussa valmistuspaikassa
akkreditoidulle valmistajalle annettuun viralliseen toimeksi
antoon liittyen,

22. ’varastokontrollilla’ toimeksiannon antaneen kansallisen
keskuspankin käyntiä akkreditoidun valmistajan valmistus
paikassa sen arvioimiseksi, onko kyseisen valmistajan hal
lussa olevan suojattavan euroseteliaineiston varaston inven
taario täsmällinen,

23. ’hävittämiskontrollilla’ toimeksiannon antaneen kansallisen
keskuspankin käyntiä 11 artiklan mukaisesti akkreditoi
dussa valmistuspaikassa tarkkaillakseen suojattavan eurose
teliaineiston hävittämistä ja suorittaakseen varastokontrol
leja suojattavan euroseteliaineiston hävittämisen aikana,

15. ’tulevalla eurojärjestelmän kansallisella keskuspankilla’ sellai
sen jäsenvaltion keskuspankkia, jota koskee poikkeus, joka
on täyttänyt euron käyttöönotolle asetetut edellytykset ja
jonka osalta on tehty päätös poikkeuksen kumoamisesta
perussopimuksen 140 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

24. ’kuljetuskontrollilla’ sen arviointia, täyttävätkö valmistajan
käyttöönottamat eurosetelien ja/tai eurosetelipaperin kulje
tuksia koskevat järjestelyt asianomaiset kuljetusturvavaa
timukset,

16. ’sertifiointiviranomaisella’ riippumatonta sertifiointiviran
omaista, joka arvioi valmistajan laatu-, ympäristö- tai terve
ys- ja turvallisuushallintajärjestelmät ja joka on toimivaltai
nen vahvistamaan sertifioimalla, että valmistaja täyttää ISO
14000 tai OHSAS 18000 -standardisarjassa vahvistetut vaa
timukset,

25. ’tuotannolla’ suojattavan euroseteliaineiston tai euroseteli
aineiston valmistusta toisen akkreditoidun valmistajan, kan
sallisen keskuspankin tai EKP:n virallisesta toimeksiannosta,
pois lukien valmistus tutkimusta, kehitystä ja testitarkoituk
sia varten, kun tuotoksia ei ole tarkoitettu kiertoon, sekä
valmistus sisäistä varastoa varten.

17. ’työpäivällä’ EKP:n työpäivää eli maanantaita, tiistaita, kes
kiviikkoa, torstaita ja perjantaita, lukuun ottamatta EKP:n
verkkosivuilla julkaistuja EKP:n yleisiä vapaapäiviä,

2 artikla

18. ’tarkastuksella’ akkreditointimenettelyä, jonka tarkoituksena
on arvioida noudattaako valmistaja akkreditointivaatimuk
sia; tarkastus voi muodoltaan olla joko paikalla tehtävä
tarkastus tai muuten kuin paikalla tehtävä tarkastus, ja se
päättyy, kun tämän arvion päätelmät sisältävä valvontara
portin on viimeistelty,

19. ’paikalla tehtävällä tarkastuksella’ EKP:n tarkastusryhmän
käyntiä valmistuspaikalla niiden järjestelyjen arvioimiseksi,
jotka on otettu käyttöön valmistuspaikassa asianomaisten
akkreditointivaatimusten noudattamiseksi,

Yleiset akkreditointiperiaatteet
1.
Valmistaja saa harjoittaa suojattua eurosetelitoimintaa
ja/tai euroseteliaineistotoimintaa ainoastaan sellaisen suojattavan
euroseteliaineiston ja/tai euroseteliaineiston osalta ja sellaisessa
valmistuspaikassa, jota varten EKP on myöntänyt akkreditoinnin
tai alustavan akkreditoinnin.

2.
Jos valmistaja ei ole harjoittanut tuotantoa, EKP voi 4, 5 ja
6 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti myöntää alusta
van akkreditoinnin kyseistä suojattavaa eurosetelitoimintaa ja/tai
euroseteliaineistotoimintaa varten.

3.
Alustava akkreditointi voidaan muuttaa akkreditoinniksi
jos valmistaja valmistuksen aikana 7 artiklassa vahvistetun me
nettelyn mukaisesti läpäisee asianomaiset tarkastukset.

20. ’muuten kuin paikalla tehtävällä tarkastuksella’ tarkastuksen
puitteissa valmistajan toimittamiin asiakirjoihin kohdistuvaa
arviointia, jonka EKP suorittaa muualla kuin valmistajan
valmistuspaikassa ja jonka tarkoituksena on selvittää nou
dattaako valmistaja asianomaisia akkreditointivaatimuksia,

4.
Jos akkreditoitu valmistaja ei ole 36 kuukauden pituisen
keskeytyksettömän ajanjakson ajan harjoittanut tuotantoa, EKP
voi 8 artiklan mukaisesti muuttaa akkreditoinnin alustavaksi
akkreditoinniksi.

21. ’kansallisten keskuspankkien erityisillä turvakontrolleilla’
11
artiklan
mukaisia
varasto-,
hävittämistai
kuljetuskontrolleja, joita toimeksiannon antanut kansallinen

5.
Alustavan akkreditoinnin tai akkreditoinnin saamiseksi
EKP:ltä ja sen säilyttämiseksi valmistajan on tässä päätöksessä
vahvistettujen vaatimusten lisäksi noudatettava
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a) asianomaisia aineellisia vaatimuksia, jotka ovat vähimmäis
vaatimuksia. Valmistajat voivat ottaa käyttöön ja soveltaa
tiukempia turva-, laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuus
vaatimuksia,
b) seuraavia sijaintia koskevia vaatimuksia:
i. jos kyseessä ei ole setelipaino, valmistuspaikan on sijait
tava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan vapaa
kauppajärjestön jäsenvaltioissa, tai
ii. jos kyseessä on setelipaino, valmistuspaikan on sijaittava
Euroopan unionin jäsenvaltiossa.
6.
Johtokunta voi olosuhteiden vaatiessa myöntää poikkeuk
sia 5 kohdan b alakohdassa vahvistetuista sijaintia koskevista
vaatimuksista. Jos johtokunta myöntää tällaisen poikkeuksen,
sen on perusteltava päätöksensä.
7.
Valmistajilla on sama kelpoisuus osallistua tarjouskilpailui
hin siihen katsomatta onko heille myönnetty alustava akkredi
tointi vai akkreditointi.
8.
Akkreditoitu valmistaja saa tuottaa ja/tai toimittaa suojat
tavaa euroseteliaineistoa ainoastaan sellaisen virallisen toimeksi
annon johdosta, jonka on tehnyt
a) toinen akkreditoitu valmistaja, joka tarvitsee suojattavan eu
roseteliaineiston suojattavaa eurosetelitoimintaansa varten,
b) kansallinen keskuspankki,
c) EKP:n neuvoston päätöksen perusteella tuleva eurojärjestel
män kansallinen keskuspankki, tai
d) EKP.
9.
Valmistaja vastaa kaikista kustannuksista ja menetyksistä,
joita sille aiheutuu tämän päätöksen soveltamisesta.
3 artikla
Johtokunnan päätökset
1.
Johtokunta on toimivaltainen tekemään kaikki 6, 16–18 ja
20 artiklan mukaiset valmistajan akkreditointiin liittyvät päätök
set.
2.
Johtokunta voi siirtää 6 artiklan mukaisen toimivallan
myöntää alustavia akkreditointeja edelleen yhdelle tai useam
malle johtokunnan jäsenelle.
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euroseteliaineistotoimintaa, on toimitettava EKP:lle alustavan
akkreditoinnin aloittamista koskeva pyyntö.

2.

Pyynnössä on

a) yksilöitävä suojattava eurosetelitoiminta ja suojattava(t) euro
seteliaineisto(t) ja/tai euroseteliaineistotoiminta ja euroseteli
aineisto(t) sekä sen valmistuspaikan tarkka osoite, jota varten
valmistaja hakee alustavaa akkreditointia,

b) oltava pyynnön esittävän valmistajan lausuma siitä, että se
pitää aineelliset vaatimukset salassa,

c) annettava kirjallinen sitoumus siitä, että valmistaja noudattaa
tämän päätöksen soveltuvia säännöksiä.

3.
Jos valmistaja haluaa harjoittaa euroseteliaineistotoimintaa,
sen on toimitettava jäljennökset toimivaltaisten sertifiointiviran
omaisten myöntämistä ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001
-sertifikaateista, joissa vahvistetaan valmistajan täyttävän relevan
tit standardit kyseessä olevassa valmistuspaikassa suunnitellun
eurosetelitoiminnan osalta.

4.
EKP arvioi valmistajan aloittamispyynnössä toimittamat
tiedot ja asiakirjat ja voi tarvittaessa pyytää lisätietoja tai -selvi
tyksiä.

5.
EKP voi hylätä aloittamispyynnön, jos se on yhä puutteel
linen EKP:n 4 kohdan mukaisesti esittämistä lisätieto- ja lisäsel
vityspyynnöistä huolimatta tai jos valmistaja ei noudata 2 artik
lan 5 kohdan b alakohtaa.

5 artikla
Aineellisten vaatimusten alustava arviointi
1.
EKP antaa valmistajalle jäljennöksen asianomaisista aineel
lisista vaatimuksista hyväksyttyään aloittamispyynnön. EKP an
taa myös asiakirjat, joissa valmistajan on selvitettävä, miten sen
järjestelyt täyttäisivät asianomaiset aineelliset vaatimukset. Val
mistaja täyttää ja palauttaa nämä asiakirjat EKP:lle, jotta EKP voi
tehdä alustavan arvion siitä, saattaako valmistaja täyttää asian
omaiset aineelliset vaatimukset.

II JAKSO
AKKREDITOINTIMENETTELY

4 artikla
Alustavan akkreditoinnin aloittamispyyntö
1.
Valmistajan, jolla ei ole minkään tyyppistä akkreditointia,
ja joka haluaa harjoittaa suojattavaa eurosetelitoimintaa ja/tai

2.
Valmistajan on myös annettava tiedot erityisestä hävittä
mispaikasta, jota se suunnittelee käyttävänsä, jos alustavaa akk
reditointia suojattavaa eurosetelitoimintaa varten pyytävä val
mistaja on kansallisen lain nojalla velvollinen käyttämään eri
tyistä hävittämispaikkaa, eikä tällaista paikkaa voi sisällyttää val
mistuspaikkaan; näihin tietoihin on sisällytettävä täydelliset tie
dot
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a) kyseessä olevista kansallisen lain säännöksistä sekä siitä,
miksi hävittämispaikkaa ei voi sisällyttää valmistuspaikkaan,
b) erityisestä hävittämispaikasta, jota valmistaja suunnittelee
käyttävänsä,
c) suojattavasta euroseteliaineistosta tai suojattavista euroseteli
aineistoista, jotka valmistaja suunnittelee hävittävänsä kysei
sessä erityisessä hävittämispaikassa,
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kansallisen keskuspankin virallisesta toimeksiannosta keskeytyk
settömän 36 kuukauden pituisen ajanjakson ajan.

III JAKSO
TARKASTUKSET JA KANSALLISTEN KESKUSPANKKIEN ERI
TYISET TURVAKONTROLLIT

9 artikla
Tarkastukset

d) turvajärjestelyistä, joita valmistaja aikoo käyttää suojattavan
euroseteliaineiston tai suojattavien euroseteliaineistojen suo
jelemiseksi koko prosessin aikana, johon sisältyy kuljetus
hävittämispaikalle ja takaisin sekä itse hävittäminen.

1.
EKP arvioi tarkastuksin noudattaako valmistaja asianomai
sia akkreditointivaatimuksia. Tarkastukset voivat olla joko pai
kalla tehtäviä tarkastuksia ja/tai muuten kuin paikalla tehtäviä
tarkastuksia.

3.
EKP arvioi 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut valmistajan toimit
tamat tiedot ja asiakirjat ja se voi pyytää lisätietoja ja -selvityk
siä. EKP voi hylätä alustavaa akkreditointia koskevan pyynnön,
jos se on yhä puutteellinen EKP:n esittämistä lisätieto- ja lisäsel
vityspyynnöstä huolimatta tai jos se ei täytä tämän artiklan
vaatimuksia.

2.
Muuten kuin paikalla tehtävät tarkastukset kohdistuvat
valmistajien toimittamiin asiakirjoihin, jotka vaikuttavat akkredi
tointivaatimusten noudattamisen arviointiin.

6 artikla
Alustavan akkreditoinnin myöntäminen
1.
EKP voi myöntää alustavan akkreditoinnin, jos valmistaja
on ennen suojattavan eurosetelitoiminnan ja/tai euroseteliaineis
totoiminnan aloittamista osoittanut, että se on valmistuspaikassa
ottanut käyttöön asianomaisten akkreditointivaatimusten nou
dattamisen tarvittavat menettelyt ja infrastruktuurit.
2.
EKP tekee 9 artiklan mukaisesti tarkastuksia sen arvioimi
seksi, täyttääkö valmistaja kaikki akkreditointivaatimukset.
3.
Kun valmistaja pyytää alustavaa akkreditointia suunnitel
tua suojattavaa eurosetelitoimintaa varten, on ensin tarkastettava
täyttääkö se turvavaatimukset. Muita tarkastuksia ei saa aloittaa
ennen kuin valmistaja on läpäissyt turvatarkastuksen.

3.
Paikalla tehtävissä tarkastuksissa arvioidaan miten valmis
taja noudattaa valmistuspaikassa asianomaisia aineellisia akkredi
tointivaatimuksia, erityisesti turva- ja laatuvaatimuksia. EKP voi
päättää tehdä tällaisia paikalla tehtäviä tarkastuksia aina kun se
tarpeen; EKP:n on kuitenkin euroseteliaineistotoiminnan ja/tai
suojattavan eurosetelitoiminnan aineellisten turva- ja laatuvaa
timusten osalta suoritettava tarkastus vähintään joka 36. kuu
kausi.

4.
Aineellisia turva- ja laatuvaatimuksia koskevista paikalla
tehtävistä tarkastuksista voidaan ilmoittaa etukäteen. Jos turvaja laatuvaatimuksia koskevasta paikalla tehtävästä tarkastuksesta
on ilmoitettu etukäteen, tarkastus alkaa valmistajan ja EKP:n
välillä sovittuna päivämääränä. Valmistajan aloitettua suojatta
van eurosetelitoiminnan ja/tai euroseteliaineistotoiminnan, pai
kalla tehtävät turva- ja laatutarkastukset ovat mahdollisia myös
ilman etukäteisilmoitusta.

7 artikla
Alustavan akkreditoinnin muuttaminen akkreditoinniksi
EKP voi muuttaa valmistajan alustavan akkreditoinnin akkredi
toinniksi, edellyttäen että valmistaja on tuotannon aikana läpäis
syt asianomaiset tarkastukset ja tässä yhteydessä osoittanut, että
suorittaessaan asianomaista suojattavaa eurosetelitoimintaa ja/tai
euroseteliaineistotoimintaa sillä on käytössään vaadittavat me
nettelyt ja infrastruktuurit ja noudattaa valmistuspaikassa tosi
asiallisesti akkreditointivaatimuksia.

5.
EKP voi viimeistään 10 työpäivää ennen etukäteen ilmoi
tettua paikalla tehtävää tarkastusta toimittaa valmistajalle valmis
tajan täytettäväksi paikalla tehtävään tarkastukseen liittyvää etu
käteismateriaalia. Valmistajan on palautettava tällainen etukäteis
materiaali viimeistään viisi työpäivää ennen tarkastuksen suun
niteltua aloituspäivämäärää.

8 artikla

6.
Jos valmistaja on kansallisen lain mukaan velvollinen käyt
tämään erityistä hävittämispaikkaa, tarkastusryhmä voi käydä
myös tässä hävittämispaikassa arvioimassa tarjoavatko valmista
jan ehdottamat järjestelyt riittävän suojan asianomaisen suojat
tavan euroseteliaineiston luotettavuudelle.

Akkreditoinnin muuttaminen alustavaksi akkreditoinniksi
EKP voi muuttaa valmistajan akkreditoinnin alustavaksi akkredi
toinniksi, jos valmistaja ei ole harjoittanut tuotantoa EKP:n tai
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10 artikla
Tarkastushavaintokirje ja tarkastusraportti
1.
Jos tarkastuksessa havaitaan asianomaisten akkreditointi
vaatimusten laiminlyöntejä, EKP lähettää seuraavia määräaikoja
noudattaen valmistajalle laiminlyönnin tai laiminlyönnit yksilöi
vän tarkastushavaintokirjeen:
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voidaan olettaa johtavan 17 artiklan mukaiseen keskeytyspää
tökseen tai 18 artiklan mukaiseen peruuttamispäätökseen, EKP
voi lyhentää 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn siten,
että valmistajalla on enintään viisi työpäivää aikaa kommentoida
kyseessä olevaa laiminlyöntiä; EKP:n on perusteltava tällainen
kiireellisyys.

7.

EKP voi pidentää tässä artiklassa tarkoitettuja määräaikoja.

a) 15 työpäivää paikalla tehtävän tarkastuksen loppuunsaatta
misesta,
11 artikla
b) 40 päivän sisällä siitä, kun EKP on vastaanottanut muuten
kuin paikalla tehtävään tarkastukseen liittyvät asiakirjat, eri
tyisesti koskien 12 artiklassa vahvistettujen jatkuvien velvoit
teiden osalta,

c) 15 työpäivän sisällä siitä, kun EKP on vastaanottanut kansal
lisen keskuspankin raportin kansallisen keskuspankin 11 ar
tiklan mukaisesti suorittamista kansallisen keskuspankin tur
vakontrolleista.

2.
Valmistaja voi 15 työpäivän sisällä tarkastushavaintokir
jeen vastaanottamisesta toimittaa EKP:lle kirjalliset huomautuk
sensa sekä tiedot tarkastushavaintokirjeen sisältöön liittyvistä
suunnitelluista järjestelyistä tai parannuksista.

3.
EKP laatii tarkastusraporttiluonnoksen 25 työpäivän sisällä
a) tarkastuksen loppuunsaattamisesta tapauksissa, joissa olla ha
vaittu vaatimusten laiminlyöntejä, b) siitä, kun EKP on vastaan
ottanut tarkastushavaintokirjettä koskevat valmistajan kirjalliset
huomautukset, tai c) tällaisten huomautusten antamista koske
van määräajan päättymisestä tapauksissa, joissa huomautuksia ei
ole toimitettu. Tarkastusraporttiluonnos sisältää tarkastushavain
not sekä valmistajan asianomaiset huomautukset. Lisäksi tarkas
tusraporttiluonnoksessa on tehtävä päätelmiä siitä, noudattaako
valmistaja akkreditointivaatimuksia.

4.
Valmistaja voi 15 työpäivän sisällä tarkastusraporttiluon
noksen vastaanottamisesta toimittaa EKP:lle kirjalliset huomau
tuksensa sekä tiedot tarkastusraporttiluonnoksen sisältöön liitty
vistä suunnitelluista järjestelyistä tai parannuksista. EKP viimeis
telee tarkastusraporttiluonnoksen ja toimittaa sen asianomaiselle
valmistajalle 30 työpäivän sisällä valmistajan huomautusten vas
taanottamisesta tai tällaisten huomautusten antamista koskevan
määräajan päättymisestä.

5.
Sen varmistamiseksi, että valmistaja noudattaa asianomai
sia akkreditointivaatimuksia tällaisten järjestelyjen tai parannus
ten täytäntöönpanon jälkeen, voidaan järjestää paikalla tehtäviä
lisätarkastuksia. Paikalla tehtävät lisätarkastukset saattavat viiväs
tyttää tarkastusraporttiluonnoksen loppuunsaattamista.

6.
Jos kyseessä on akkreditointivaatimusten vakava laimin
lyönti, joka vaatii EKP:n kiireellistä päätöstä ja joka kohtuudella

Kansallisen keskuspankin erityiset turvakontrollit
1.
Eurosetelien tuotantoa koskevan virallisen toimeksiannon
antanut kansallinen keskuspankki voi tällaisiin toimeksiantoihin
liittyen tehdä varastokontrolleja ja suojattavan euroseteliaineis
ton hävittämistä koskevia hävittämiskontrolleja valmistuspai
kassa jossa eurosetelit tuotetaan tai missä tahansa toisessa val
mistuspaikassa, jossa näiden euroseteleiden komponentteja tu
otetaan, käsitellään, varastoidaan tai hävitetään.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu kansallinen keskuspankki voi
myös tehdä eurosetelien tai eurosetelipaperin kuljetuksia koske
via kuljetuskontrolleja.

3.
Jos valmistajan todetaan rikkovan aineellisiin sääntöihin
sisältyviä EKP:n kuljetussääntöjä tai jos varastokontrolleissa tai
hävittämiskontrolleissa todetaan poikkeamia, kansallinen kes
kuspankki lähettää EKP:lle kirjallisen raportin kolmen päivän
sisällä kontrollin loppuunsaattamisesta.

4.
EKP voi nimittää erityisen turvatarkastusryhmän, jonka
tehtävänä on suorittaa kansallisen keskuspankin havaitsemia lai
minlyöntejä ja poikkeamia koskevia paikalla tehtäviä tarkastuk
sia valmistuspaikassa. Erityisen turvatarkastusryhmän tarkastuk
sen tuloksiin perustuvat mahdolliset EKP:n havainnot on rapor
toitava 10 artiklan mukaisesti.

IV JAKSO
JATKUVAT VELVOITTEET

12 artikla
Akkreditoitujen valmistajien jatkuvat velvoitteet
1.
Akkreditoidun valmistajan on kunkin valmistuspaikan
osalta toimitettava EKP:lle jäljennös 4 artiklan 3 kohdassa tar
koitetusta sertifikaatista aina kun sertifikaatti uusitaan tai sitä
muutetaan; jäljennös on toimitettava viimeistään kolme kuu
kautta sertifikaatin uusimisesta tai muuttamisesta.

2.
Akkreditoidun valmistajan on heti ilmoitettava EKP:lle vaa
dittavan sertifikaatin peruttamisesta.

3.

Hyväksytty valmistaja ilmoittaa heti EKP:lle kirjallisesti
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a) valmistajan toiminnan lopettamiseen tai uudelleenjärjestelyi
hin liittyvien menettelyjen tai muiden vastaavien menettely
jen alkamisesta,

9.
Valmistajan, jolla on alustava akkreditointi, on aineellisissa
vaatimuksissa vaaditulla tavalla annettava EKP:lle tiedot ympä
ristö-, terveys- ja turvallisuusaspekteista.

b) selvitysmiehen, pesänhoitajan, toimitusmiehen tai muun vas
taavan henkilön nimittämisestä valmistajan osalta,

10.
Jos akkreditoitu valmistaja on setelipaino, sen on järjes
tettävä analyysi valmiiden seteleiden kemiallisista aineista ja ra
portoitava EKP:lle ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimusten
mukaisesti.

c) aikomuksista käyttää alihankintaa tai ottaa kolmansia osa
puolia mukaan euroseteliaineistotoimintaan tai suojattavaan
eurosetelitoimintaan, joita valmistajan akkreditointi koskee,

11.
Akkreditoidun valmistajan on pidettävä aineelliset vaa
timukset salassa.

d) akkreditoinnin myöntämisen jälkeen tapahtuvista muutok
sista valmistuspaikan järjestelyissä, jotka vaikuttavat tai saat
tavat vaikuttaa asianomaisten akkreditointivaatimusten nou
dattamiseen, mukaan lukien 5 artiklan 2 kohdan a–d ala
kohdassa tarkoitettujen tietojen muutokset,

EKP:n jatkuvat velvoitteet

e) aikomuksista muuttaa akkreditoidun valmistajan määräysval
tasuhteita tai omistusrakennetta,

EKP ilmoittaa akkreditoiduille valmistajille kaikki aineellisten
vaatimusten päivitykset, jotka koskevat suojattavaa eurosetelitoi
mintaa ja/tai euroseteliaineistotoimintaa, jota varten niille on
myönnetty akkreditointi tai alustava akkreditointi.

f) jos viimeisestä tuotannosta on kulunut 34 kuukauden kes
keytyksetön ajanjakso.

13 artikla

V JAKSO
LAIMINLYÖNNIN SEURAUKSET

4.
Akkreditoidu valmistaja ei saa siirtää tai antaa akkreditoin
tejaan kolmannelle osapuolelle, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt
mukaan luettuina.
5.
Akkreditoitu valmistaja ei saa siirtää mitään osaa suojatta
vasta eurosetelitoiminnasta tai euroseteliaineistotoiminnasta
taikka suojattavasta euroseteliaineistosta tai euroseteliaineistosta
omistamaansa, vuokraamaansa tai muuten hallinnoimaansa
paikkaan, paitsi jos paikka on saanut 2 artiklan mukaisen asi
anmukaisen akkreditoinnin tai EKP on antanut kirjallisen etukä
teissuostumuksensa siirrolle.
6.
Akkreditoitu valmistaja ei saa ulkoistaa tai siirtää mitään
osaa suojattavasta eurosetelitoiminnasta tai euroseteliaineistotoi
minnasta taikka suojattavasta euroseteliaineistosta tai euroseteli
aineistosta kolmannelle osapuolelle, valmistajan tytäryhtiöt ja
osakkuusyhtiöt mukaan luettuina, paitsi jos kolmas osapuoli
on saanut 2 artiklan mukaisen asianmukaisen akkreditoinnin
tai EKP on antanut ulkoistamiselle tai siirrolle kirjallisen etukä
teissuostumuksensa.
7.
Jos akkreditoitu valmistaja haluaa ulkoistaa minkä tahansa
osan suojattavasta eurosetelitoiminnasta tai euroseteliaineistotoi
minnasta toiseen paikkaan, tähän tarvitaan EKP:n kirjallinen
etukäteissuostumus.
8.
Jotta asianomaiset tarkastukset voidaan suorittaa niin pian
kuin mahdollista, valmistajan, jolla on alustava akkreditointi, on
välittömästi ilmoitettava EKP:lle, kun se saa virallisen toimeksi
annon toiselta akkreditoidulta valmistajalta, kansalliselta keskus
pankilta tai EKP:ltä. Ilmoitukseen on sisällytettävä tiedot tuotan
toa koskevasta virallisesta toimeksiannosta sekä tuotannon
suunnitellusta aloitus- ja lopetuspäivämäärästä.

14 artikla
Laiminlyöntitapaukset
1.
Kaikki seuraavat valmistajan toimet ovat laiminlyöntita
pauksia:

a) asianomaisten akkreditointivaatimusten noudattamatta jättä
minen,

b) EKP:n kanssa sovittujen parannusten täytäntöönpanon lai
minlyönti,

c) se, että tarkastusryhmää tai kansallisen keskuspankin varasto, hävittämis- tai kuljetuskontrolleja varten nimittämää henki
lökuntaa ei päästetä välittömästi valmistuspaikkaan,

d) väärän tai harhaanjohtavan lausuman antaminen tai väären
netyn asiakirjan toimittaminen tämän päätöksen mukaisissa
menettelyissä EKP:lle tai, soveltuvin osin, kansalliselle keskus
pankille,

e) aineellisten vaatimusten sisältöä koskevan salassapitovelvoit
teen rikkominen.

2.
Asianomaisen akkreditointivaatimuksen laiminlyönti on il
moitettava laiminlyönnistä vastaavalle valmistajalle 10 artiklan 4
kohdan mukaisesti tai muulla tavoin. Laiminlyönti on korjattava
sovitussa ajassa. Tämän ajanjakson on oltava oikeassa suhteessa
laiminlyönnin vakavuuteen.
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3.
Vakava laiminlyönti on tapaus, jolla on tai on ollut välit
tömiä ja vakavia kielteisiä vaikutuksia suojattavan eurosetelitoi
minnan suojaan ja/tai välittömiä ja vakavia kielteisiä vaikutuksia
euroseteliaineistotoiminnan laatu-, ympäristö-, terveys- ja turval
lisuusaspekteihin.

4.
EKP voi antaa parannusehdotuksia sisältävän suosituksen
valmistajalle sellaisesta järjestelystä, joka kuitenkin täyttää akk
reditointivaatimukset.

15 artikla
Laiminlyöntiä koskeva EKP:n päätös
1.
EKP tekee 16–18 ja 20 artiklassa tarkoitetut päätökset
kirjallisesti. Päätöksessä on mainittava
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b) kyseessä ovat jatkuvasti toistuvat laiminlyöntitapaukset,

c) laiminlyöntitapausta ei ole korjattu ajallaan ja tehokkaasti.

2.
EKP:n on otettava kaikki valmistajan antamat asianomaiset
selitykset huomioon.

3.
Varoituspäätöksessä voidaan myös määrätä, että 17 ja
18 artiklaa sovelletaan, jos laiminlyöntiä ei korjata tietyssä mää
räajassa.

4.
EKP voi tehdä 17 tai 18 artiklan mukaisen päätöksen, jos
se katsoo että varoituspäätös yksinään ei olisi riittävä ottaen
huomioon todetun laiminlyöntitapauksen vakavuus.

a) laiminlyöntitapaus, ja valmistajan mahdolliset huomautukset,
17 artikla
b) valmistuspaikka, suojattava euroseteliaineisto ja/tai euroseteli
aineisto ja suojattava eurosetelitoiminta ja/tai euroseteliaineis
totoiminta, joihin päätös liittyy,

c) päivämäärä, jona päätös tulee voimaan, ja

d) mahdollinen määräaika, jonka kuluessa laiminlyönti on kor
jattava,

e) päätöksen perustelut.

2.
Kaikkien EKP:n 16–18 ja 20 artiklan nojalla tekemien
päätösten on oltava oikeassa suhteessa laiminlyönnin vakavuu
teen sekä siihen, onko laiminlyöntejä tapahtunut aikaisemmin ja
miten mahdollisia laiminlyöntejä on korjattu.

3.
EKP voi ilmoittaa kansallisille keskuspankeille ja kaikille
akkreditoiduille valmistajille tämän päätöksen nojalla tehdyistä
päätöksistä, niiden soveltamisalasta ja kestosta, ja sen on todet
tava tällaisessa tapauksessa, että kansallisille keskuspankeille il
moitetaan, mikäli valmistajan status myöhemmin vielä muuttuu.

Voimassaolon keskeyttäminen uusien toimeksiantojen
osalta
1.
EKP voi tehdä akkreditoitua valmistajaa koskevan keskey
tyspäätöksen, jonka mukaan valmistaja voi saattaa meneillään
olevan tuotannon päätökseen mutta ei saa hyväksyä uusia toi
meksiantoja ennen keskeytyspäätöksen poistamista. Keskeytys
päätös voidaan tehdä, jos

a) kyseessä on vakava laiminlyönti, jolla on välittömiä kielteisiä
vaikutuksia suojattavan eurosetelitoiminnan suojaan, mutta
valmistaja pystyy osoittamaan, että suojattavaa euroseteli
aineistoa ei ole menetetty ja tietoja ei ole julkaistu tavalla,
joka voisi vaarantaa suojattavan euroseteliaineiston luotetta
vuuden,

b) valmistaja ei korjaa varoituspäätöksessä yksilöityä laimin
lyöntiä.

2.
EKP ottaa huomioon kaikki valmistajan antamat asian
omaiset selitykset.

3.
Keskeytyspäätöksessä voidaan myös todeta, että jos lai
minlyöntiä ei ole korjattu vahvistetussa määräajassa, sovelletaan
18 artiklaa.

16 artikla
Varoituspäätös
1.
EKP voi tehdä akkreditoitua valmistajaa koskevan varoitus
päätöksen, jos

4.
Jos EKP:n arvion mukaan keskeytyspäätös ei olisi perus
teltu todetun laiminlyönnin vakavuuteen nähden, se voi tehdä
18 artiklan mukaisen peruuttamispäätöksen.

a) kyseessä on suojattavan eurosetelitoiminnan turva-aspekteja
tai euroseteliaineiston laatu-, ympäristö- tai terveys- ja tur
vallisuusaspekteja koskeva vakava laiminlyönti,

5.
Keskeytyspäätös voidaan kumota ainoastaan jos kaikki lai
minlyöntitapaukset on korjattu ja ne on tarkastuksessa todettu
korjatuiksi.
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18 artikla
Akkreditoinnin peruuttaminen
1.

EKP voi tehdä peruuttamispäätöksen jos

a) valmistaja ei ole ryhtynyt toimiin keskeytyspäätöksen johdos
ta,

b) valmistaja on laiminlyönyt 19 artiklan noudattamisen,

c) valmistaja on laiminlyönyt velvollisuuden ilmoittaa EKP:lle
välittömästi 12 artiklan 3 kohdan c–f alakohdassa tarkoitet
tujen olosuhteista,

d) akkreditoitu valmistaja pyytää suojattavan eurosetelitoimin
nan ja/tai euroseteliaineistotoiminnan siirtämistä kokonaan
tai osittain uuteen valmistuspaikkaan. Tällainen peruuttami
nen sisältää vanhan valmistuspaikan, josta asianomainen toi
minta siirretään,

e) akkreditoitu valmistaja on pyytänyt alustavan akkreditoinnin
tai akkreditoinnin peruuttamista.

2.
EKP voi tehdä peruuttamispäätöksen, jos se arvioi peruut
tamisen olevan oikeassa suhteessa

a) laiminlyöntitapauksen tai -tapausten vakavuuteen,

b) tosiasiallisen tai potentiaalisen menetyksen tai varkauden
merkittävyyteen tai suojattavaan euroseteliaineistoon liitty
vien tietojen luvattomasta julkaisemisesta aiheutuvan mah
dollisen välillisen taloudellisen vahingon ja mainevahingon
merkittävyyteen,

c) valmistajan riittävään reaktioon, kapasiteettiin ja kykyyn kor
jata laiminlyönti.

3.
EKP ottaa kaikki kyseessä olevan valmistajan antamat asi
anomaiset selitykset huomioon.
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5.
Peruuttamispäätöksessä on yksilöitävä päivämäärä, jonka
jälkeen valmistaja voi uudestaan hakea alustavaa akkreditointia.
Päivämäärä määritellään peruuttamisen taustalla olevien olosuh
teiden perusteella ja peruuttamispäätöksen ja päivämäärän vä
lissä on oltava vähintään vuosi.

19 artikla
Suojattavan eurosetelitoiminnan keskeyttäminen
välittömästi
1.
Tarkastusryhmä voi poikkeuksellisissa olosuhteissa – kun
kyseessä on vakava laiminlyönti joka saattaisi johtaa suojattavan
euroseteliaineiston menetykseen tai varkauden kohteeksi joutu
miseen tai tietojen luvattomaan julkaisemiseen, joka saattaisi
vahingoittaa euroseteleiden luotettavuutta maksuvälineenä, jollei
korjaaviin toimiin ryhdytä välittömästi – vaatia laiminlyönnistä
vastaavan valmistajan lopettavan kyseessä olevan suojattavan
eurosetelitoiminnan välittömästi siihen saakka, kunnes laimin
lyönti on korjattu. Tällaisissa tapauksissa valmistaja ei voi jatkaa
tätä toimintaa ilman EKP:n kirjallista etukäteissuostumusta.

2.
Tällaisen valmistajan on annettava EKP:lle tiedot muusta
asiakkaana tai tavarantoimittajana toimivasta valmistajasta, jo
hon suojattavan eurosetelitoiminnan tai euroseteliaineistotoi
minnan keskeyttäminen saattaa vaikuttaa. Turvatarkastusryhmä
voi myös vaatia akkreditoidulta valmistajalta 18 artiklan 4 koh
dassa tarkoitettuja toimia sen varmistamiseksi, että valmistajan
hallussa ei ole tiettyä suojattavaa euroseteliaineistoa aikana, jona
suojattava eurosetelitoiminta on keskeytetty.

3.
Jos valmistajan suojattava eurosetelitoiminta on keskey
tetty 1 kohdan nojalla, EKP:n on ilmoitettava keskeytyksestä
kaikille 2 kohdassa tarkoitetuille muille valmistajille, joihin kes
keytys saattaa vaikuttaa, ja sen on tällaisessa tapauksessa täs
mennettävä, että kolmansille osapuolille, joihin keskeytys saattaa
vaikuttaa, ilmoitetaan valmistajan statuksen mahdollisista muu
toksista.

4.
Niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun EKP:n tarkas
tusryhmä on vaatinut suojattavan eurosetelitoiminnan keskeyt
tämistä, sen on – todettuaan myöhemmässä tarkastuksessa, että
kyseessä oleva laiminlyönti on korjattu – viipymättä poistettava
tällainen keskeytys, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 16–18 ar
tiklan nojalla tehtyihin muihin päätöksiin.

20 artikla
4.
Jos euroseteleiden luotettavuus maksuvälineenä saattaisi
vaarantua sen johdosta, että valmistajalla on peruuttamisen jäl
keen hallussaan suojattavaa euroseteliaineistoa, EKP voi vaatia
valmistajaa ryhtymään toimenpiteisiin, kuten toimittamaan
EKP:lle tai jollekin kansalliselle keskuspankille tietyn suojattavan
euroseteliaineiston tai hävittämään sen, jotta varmistettaisiin,
ettei valmistajan hallussa peruuttamisen voimaantulon jälkeen
enää ole tällaista suojattavaa euroseteliaineistoa.

Taloudelliset seuraamukset tapauksissa, joissa eurosetelien
tai eurosetelipaperin määrissä on poikkeamia
1.
Valmistajan, joka tuottaa eurosetelipaperia tai euroseteleitä,
on aineellisten turvavaatimusten mukaisesti raportoitava EKP:lle
kaikista valmistuspaikassa suojattavan eurosetelitoiminnan ai
kana havaituista poikkeamista eurosetelipaperin määrissä tai ko
konaan tai osittain painettujen euroseteleiden määrissä.
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2.
Jos tällainen valmistaja havaitsee valmistuspaikassa suojat
tavan eurosetelitoiminnan aikana poikkeaman eurosetelipaperin
määrissä tai osittain tai kokonaan painettujen eurosetelien mää
rissä, eikä raportoi poikkeamia aineellisten turvavaatimusten
mukaisesti, ja poikkeama tulee EKP:n tietoon muulla tavoin,
EKP määrää valmistajalle vähintään 50 000 euron määräisen
taloudellisen seuraamuksen. Jos poikkeaman nimellisarvo ylittää
50 000 euroa, EKP määrää valmistajalle nimellisarvon määräisen
taloudellisen seuraamuksen, seuraamus on kuitenkin korkein
taan 500 000 euroa.

3.
Jos akkreditoitu valmistaja raportoi EKP:lle akkreditoidussa
valmistuspaikassa suojattavan eurosetelitoiminnan aikana havai
tun poikkeaman eurosetelipaperin määrissä tai osittain tai ko
konaan painettujen eurosetelien määrissä, mutta ei yksilöi ja
raportoi poikkeaman syytä EKP:lle aineellisissa turvavaatimuk
sissa vahvistetussa aikarajoissa, EKP harkitsee vähintään 50 000
euron määräisen taloudellisen seuraamuksen määräämistä. Jos
poikkeaman nimellisarvo ylittää 50 000 euroa, EKP määrää val
mistajalle nimellisarvon määräisen taloudellisen seuraamuksen,
seuraamus on kuitenkin korkeintaan 500 000 euroa.

4.
Jos valmistaja ei akkreditoidussa valmistuspaikassa suojat
tavan eurosetelitoiminnan aikana huomaa poikkeamaa eurosete
lipaperin määrissä tai kokonaan tai osittain painettujen eurose
telien määrissä, ja poikkeama huomataan ja saatetaan EKP:n
tietoon muulla tavoin, EKP määrää valmistajalle vähintään
50 000 euron määräisen taloudellisen seuraamuksen. Jos poik
keaman nimellisarvo ylittää 50 000 euroa, EKP määrää valmis
tajalle nimellisarvon määräisen taloudellisen seuraamuksen,
seuraamus on kuitenkin enintään 500 000 euroa.

5.
Päätös taloudellisen seuraamuksen suuruudesta tehdään
arvioimalla poikkeaman vakavuus tapauskohtaisesti, ja tapa
uskohtainen arviointi voi olla perusteena määrätä taloudellinen
seuraamus joka on pienempi tai suurempi kuin 50 000 euroa.
Poikkeaman vakavuus vahvistetaan asianomaisen poikkeaman
nimellisarvon perusteella. Taloudelliset seuraamukset eivät mis
sään olosuhteissa ylitä 500 000:ta euroa.

6.
Taloudellisia seuraamuksia koskevat päätökset tehdään
asetuksen (EY) N:o 2532/98 sekä Euroopan keskuspankin val
tuuksista määrätä seuraamuksia 23 päivänä marraskuuta 1998
annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 2157/1999
(EKP/1999/4) (1) mukaisesti. Taloudellisten seuraamusten lisäksi
EKP voi tehdä varoituspäätöksen tai peruuttaa tai keskeyttää
alustavan akkreditoinnin tai akkreditoinnin.

21 artikla
Oikaisumenettely
1.
EKP arvioi valmistajan toimittamat tähän päätökseen liit
tyvät pyynnöt ja tiedot ja antaa kirjallisen päätöksen pyynnön
(1) EYVL L 264, 12.10.1999, s. 21.
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tai vastaanotettujen tietojen paikkansapitävyyden hyväksymi
sestä tai hylkäämisestä 50 työpäivän sisällä

a) akkreditoinnin aloittamista koskevan pyynnön vastaanotta
misesta, tai

b) EKP:n pyytämien lisätietojen tai -selvitysten vastaanottamises
ta.

2.

Jos EKP on

a) hylännyt pyynnön akkreditointimenettelyn aloittamisesta,

b) evännyt i) alustavan akkreditoinnin hyväksymisen, ii) alusta
van akkreditoinnin muuttamisen akkreditoinniksi, tai ii) akk
reditoinnin muuttamisen alustavaksi akkreditoinniksi,

c) muuttanut vanhan järjestelmän mukaisen akkreditoinnin
alustavaksi akkreditoinniksi tai akkreditoinniksi.

d) tehnyt päätöksen 16–19 artiklan nojalla,

valmistaja voi 30 EKP:n pankkipäivän kuluessa päätöksen tie
doksiannosta esittää päätöstä koskevan kirjallisen oikaisuvaa
timuksen EKP:n neuvostolle. Valmistajan on perusteltava oikais
upyyntönsä ja sisällytettävä siihen kaikki sitä tukevat tiedot.

3.
Oikaisulla ei ole lykkäävää vaikutusta. EKP:n neuvosto voi
keskeyttää oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen so
veltamisen, jos valmistaja sitä nimenomaisesti oikaisuvaatimuk
sessaan vaatii ja perustelee vaatimuksensa.

4.
EKP:n neuvosto tarkastelee päätöstä valmistajan oikais
upyynnön valossa. Jos EKP katsoo päätöksen rikkovan tätä pää
töstä, se joko määrää että menettely on toistettava tai tekee
lopullisen päätöksen. Muussa tapauksessa valmistajan oikais
upyyntö on hylättävä. Valmistajalle on ilmoitettava oikaisume
nettelyn tuloksesta 60 työpäivän sisällä oikaisupyynnön vastaan
ottamisesta. EKP:n neuvoston päätös on perusteltava.

5.
Euroopan unionin tuomioistuimella on yksinomainen toi
mivalta kaikissa tähän päätökseen liittyvissä EKP:n ja valmistajan
välisissä riidoissa. Jos oikaisumenettely on käytettävissä 2 koh
dan nojalla, valmistajan on odotettava EKP:n oikaisupäätöstä
ennen kuin se saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Pe
russopimuksessa vahvistetut määräajat alkavat oikaisupäätöksen
vastaanottamisesta.

27.2.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

6.
Poiketen 1–4 kohdasta, 20 artiklan mukaisissa taloudellisia
seuraamuksia koskevissa oikaisumenettelyissä noudatetaan ase
tuksessa (EY) N:o 2532/98 ja asetuksessa (EY) N:o 2157/1999
(EKP/1999/4) vahvistettuja menettelyitä.
22 artikla
Akkreditoinneista pidettävä EKP:n rekisteri
1.

EKP pitää rekisteriä akkreditoinneista, jossa

a) luetellaan kaikki valmistajat, joille on myönnetty alustava
akkreditointi tai akkreditointi,
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varotoimenpiteitä, koska niiden menetys, varkauden koh
teeksi joutuminen tai julkaiseminen voisi vahingoittaa eu
roseteleiden luotettavuutta maksuvälineenä,”.
24 artikla
Kumoaminen
Kumotaan päätökset EKP/2008/3, EKP/2010/22 ja EKP/2011/8
26 artiklan 3 kohdassa täsmennettynä päivämääränä. Viittauksia
päätöksiin EKP/2008/3, EKP/2010/22, EKP/2011/8 pidetään
viittauksina tähän päätökseen.
25 artikla

b) yksilöidään jokaisen valmistuspaikan osalta suojattava euro
setelitoiminta ja/tai euroseteliaineistotoiminta, suojattava eu
roseteliaineisto ja euroseteliaineisto, joita varten alustava akk
reditointi tai akkreditointi on myönnetty.
2.
EKP antaa akkreditointirekisterin tiedot kaikkien kansallis
ten keskuspankkien, tulevien eurojärjestelmän keskuspankkien ja
akkreditoitujen valmistajien käyttöön. EKP päivittää säännölli
sesti akkreditointirekisteriä akkreditoidun valmistajan ja kansal
listen keskuspankkien tämän päätöksen mukaisesti antamien
tietojen mukaisesti. Akkreditointirekisterin säännöllistä päivittä
mistä varten EKP voi kerätä sellaisia relevantteja tietoja akkredi
toiduilta valmistajilta, kansallisilta keskuspankeilta ja tulevilta
eurojärjestelmän kansallisilta keskuspankeilta, joita EKP pitää
tarpeellisina akkreditointirekisterin täsmällisyyden ja oikeellisuu
den ylläpitämiseksi.
3.
Jos EKP tekee 17 artiklan nojalla keskeytyspäätöksen, sen
on keskeytyspäätöksen mukaisesti kirjattava toimenpiteen sovel
tamisala ja kesto sekä nimeen, kyseessä olevaan valmistuspaik
kaan, suojattavaan euroseteliaineistoon, euroseteliaineistoon,
suojattavaan eurosetelitoimintaan ja euroseteliaineistotoimintaan
liittyvät valmistajan statuksen muutokset.
4.
Jos EKP tekee 18 artiklan nojalla peruuttamispäätöksen,
sen on tällaisen peruuttamispäätöksen ehtojen mukaisesti pois
tettava akkreditointirekisteristä valmistajan nimi, valmistuspaik
ka, suojattava euroseteliaineisto, suojattava eurosetelitoiminta
ja/tai euroseteliaineisto tai euroseteliaineistotoiminta.

Siirtymäsäännökset
1.
Valmistajilla, joilla on vanhan järjestelmän mukainen akk
reditointi, on oikeus harjoittaa suojattavaa eurosetelitoimintaa
ja/tai euroseteliaineistotoimintaa 26 artiklan 3 kohdassa täsmen
nettyyn päivämäärään asti.
2.
Valmistajien, joilla on vanhan järjestelmän mukainen akk
reditointi, on kaksi kuukautta ennen 26 artiklan 3 kohdassa
täsmennettyä päivämäärää ilmoitettava EKP:lle ovatko ne har
joittaneet suojattavaa eurosetelitoimintaa ja/tai euroseteliaineis
totoimintaa 23 edellisen kuukauden aikana.
3.
Vanhan järjestelmän mukaiset akkreditoinnit, jotka on
myönnetty kumottujen EKP:n akkreditointipäätösten nojalla,
on joko muutettava 4 ja 5 kohdan mukaisesti, tai niiden voi
massaolo päättyy 26 artiklan 3 kohdassa täsmennettynä päivä
määränä niiden jäljellä olevaan voimassaoloaikaan tai pysyvään
luonteeseen katsomatta.
4.
Sellaisen valmistajan akkreditointi, jolla on voimassa oleva
turva-, laatu-, ympäristö- ja terveys- ja turvallisuusakkreditointi,
ja joka on 26 artiklan 3 kohdassa täsmennettyä päivämäärää
edeltävän 36 kuukauden ajan tuottanut suojattavaa euroseteli
aineistoa ja/tai eurosetelien raaka-aineita kumottujen EKP:n akk
reditointipäätösten mukaisesti, muutetaan tämän päätöksen 7 ar
tiklan ja tässä päätöksessä olevien akkreditointivaatimusten mu
kaisesti.

Korvataan päätöksen EKP/2008/3 1 artiklan c kohta seuraavasti:

5.
Sellaisen valmistajan akkreditointi, jolla on voimassa oleva
turva-, laatu-, ympäristö- ja terveys- ja turvallisuusakkreditointi,
ja joka ei ole 26 artiklan 3 kohdassa täsmennettyä päivämäärää
edeltävän 36 kuukauden ajan tuottanut suojattavaa euroseteli
aineistoa ja/tai eurosetelien raaka-aineita kumottujen EKP:n akk
reditointipäätösten mukaisesti, muutetaan alustavaksi akkredi
toinniksi tämän päätöksen 8 artiklan ja tässä päätöksessä ole
vien akkreditointivaatimusten mukaisesti.

”c) ”suojattavalla euroseteliaineistolla” aineellisissa turvalli
suussäännöissä lueteltua aineistoa, mukaan lukien eurose
telit, jotka ovat a) kierrossa, b) joita kehitellään ja jotka
tulevat korvaamaan kierrossa olevia euroseteleitä, tai c)
jotka on poistettu kierrosta, yhdessä sellaisten
komponenttien ja tietojen kanssa, jotka edellyttävät

6.
Kakki vanhan järjestelmän mukaisiin akkreditointeihin liit
tyvät kumottujen EKP:n akkreditointipäätöksen mukaiset aloite
tut tai meneillään olevat menettelyt on 26 artiklan 3 kohdassa
täsmennettyyn päivämäärään saakka saatettava loppuun kumot
tujen EKP:n akkreditointisäännösten mukaisesti; tällaisia menet
telyjä ovat erityisesti
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a) alustava turvatarkastus tai seurantatarkastus, laatutarkastus ja
laatuesitarkastus mukaan luettuina,
b) akkreditoinnin myöntäminen,
c) varoituspäätös, akkreditoinnin keskeytys tai peruuttaminen,
tai
d) edellä a–c alakohdassa tarkoitettujen toimien tai päätösten
oikaisu.
7.
Vuoden 2016 eurosetelien valmistuksesta lähtien kansal
liset keskuspankit eivät validoi painettuja euroseteleitä, joissa
kemiallisten aineiden pitoisuudet ylittävät ympäristö- sekä terve
ys- ja turvallisuusvaatimuksissa tarkoitetut raja-arvot.
26 artikla

27.2.2014

2.
Tämän päätöksen 23 ja 25 artiklaa sovelletaan seuraavasta
päivästä sen jälkeen kun tämä päätös on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
3.
Tämän päätöksen muita säännöksiä sovelletaan 12 kuu
kauden kuluttua sen jälkeen kun tämä päätös on julkaistu Euroo
pan unionin virallisessa lehdessä.
27 artikla
Osoitus
Tämä päätös on osoitettu suojattavan euroseteliaineiston ja eu
roseteliaineiston valmistajille sekä kansallisille keskuspankeille
tapauksissa, joissa jälkimmäiset suorittavat varastokontrolleja,
hävittämiskontrolleja tai kuljetuskontrolleja.

Tehty Frankfurt am Mainissa 20 päivänä joulukuuta 2013.

Loppusäännökset
1.
Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jäl
keen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI
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