Euroopan unionin

virallinen lehti
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

L 198

★
★
★

57. vuosikerta

Lainsäädäntö

Suomenkielinen laitos

5. heinäkuuta 2014

Sisältö

II

Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET
★

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 735/2014, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä
rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta
216. kerran .....................................................................................................................

1

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 736/2014, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2013, kiinteistä
tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi ..................................

3

PÄÄTÖKSET
2014/433/YUTP:
★

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös Atalanta/3/2014, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2014, EU:n operaation komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon,
jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan
Somalian rannikkovesillä (Atalanta) ...................................................................................

5

2014/434/EU:
★

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 31 päivänä tammikuuta 2014, tiiviistä yhteistyöstä
niiden osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden
rahayksikkö ei ole euro (EKP/2014/5) ................................................................................

7

(jatkuu kääntöpuolella)

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon
liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Oikaisuja
★

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) N:o 492/2014, annettu 7 päivänä maaliskuuta
2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 täydentämisestä vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuvien biosidivalmisteiden lupien uusimista koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 139, 14.5.2014) .................................................................................. 14

5.7.2014

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 198/1

II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 735/2014,
annettu 4 päivänä heinäkuuta 2014,
tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä
rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 216.
kerran
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoitta
vista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen
7 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 7 a artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoi
tettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 26 päivänä kesäkuuta 2014 lisätä yhden
luonnollisen henkilön ja yhden yhteisön niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon, joita varojen ja
muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I olisi saatettava ajan tasalle.

(4)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, sen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
(1) EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.
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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 4 päivänä heinäkuuta 2014.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö

LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:
1) Lisätään luonnollisten henkilöiden luetteloon seuraava kohta:
”Shekau Mohammed Abubakar (alias a) Abubakar Shekau, b) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed, c) Abu
Muhammed Abubakar bi Mohammed, d) Shekau, e) Shehu, f) Shayku, g) Imam Darul Tauhid, h) Imam Darul
Tawheed). Arvonimi: imaami. Tehtävä: Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihadin (Boko Haram) johtaja. Syntynyt
vuonna 1969 Shekaun kylässä, Yoben osavaltiossa, Nigeriassa. Nigerian kansalainen. Osoite: Nigeria. Lisätietoja:
a) Fyysinen kuvaus: mustat silmät ja hiukset; b) valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen turvallisuus
neuvoston pakotteista (INTERPOL-UN Security Council Special Notice). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoi
tettu nimeämispäivä: 26.6.2014.”
2) Lisätään oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon seuraava kohta:
”Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan (alias a) Ansaru, b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan, c) Jama'atu Ansaril Musli
mina fi Biladis Sudan (JAMBS), d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS), e) Jamma'atu Ansarul Musli
mina fi Biladis-Sudan (JAMBS), f) Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa, g) Vanguard for the Protec
tion of Muslims in Black Africa). Osoite: Nigeria. Lisätietoja: a) Ryhmä on perustettu vuonna 2012; b) toimii Niger
iassa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 26.6.2014.”
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 736/2014,
annettu 4 päivänä heinäkuuta 2013,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
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),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvotte
lujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan
tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

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

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.
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 4 päivänä heinäkuuta 2013.
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 ( )

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

67,6

TR

90,6

0707 00 05

0709 93 10
0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 10 00

0809 29 00
0809 30

1

XS

59,1

ZZ

72,4

MK

36,9

TR

77,5

ZZ

57,2

TR

103,5

ZZ

103,5

AR

111,0

BO

136,6

TR

107,6

UY

133,0

ZA

117,7

ZZ

121,2

AR

105,6

BR

91,1

CL

98,6

NZ

138,7

US

144,9

ZA

129,5

ZZ

118,1

AR

76,4

CL

106,2

NZ

185,0

ZA

97,3

ZZ

116,2

MK

83,8

TR

257,5

ZZ

170,7

TR

309,4

ZZ

309,4

TR

145,0

XS

54,4

ZA

249,3

ZZ

149,6

(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
POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS ATALANTA/3/2014,
annettu 3 päivänä heinäkuuta 2014,
EU:n operaation komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistu
taan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä
(Atalanta)
(2014/433/YUTP)
POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäise
miseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta), 10 päivänä marraskuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen
toiminnan 2008/851/YUTP (1), ja erityisesti sen 6 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti neuvosto on valtuuttanut poliittisten ja
turvallisuusasioiden komitean tekemään päätökset EU:n operaation komentajan nimittämisestä Euroopan unionin
sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Soma
lian rannikkovesillä, jäljempänä 'EU:n operaation komentaja'.

(2)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea hyväksyi 18 päivänä joulukuuta 2012 päätöksen Atalanta/4/2012 (2),
jolla kontra-amiraali Robert TARRANT nimitettiin EU:n operaation komentajaksi.

(3)

Yhdistynyt kuningaskunta on ehdottanut, että kenraalimajuri Martin SMITH nimitetään EU:n operaation komenta
jaksi kontra-amiraali Robert TARRANTin seuraajaksi.

(4)

Euroopan unionin sotilaskomitea tukee tätä ehdotusta.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä,
Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 5 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden unionin
päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Kenraalimajuri Martin SMITH nimitetään 27 päivästä elokuuta 2014 alkaen EU:n operaation komentajaksi Euroopan
unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Soma
lian rannikkovesillä.

2 artikla
Kumotaan päätös Atalanta/4/2012.
(1) EUVL L 301, 12.11.2008, s. 33.
(2) Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös Atalanta/4/2012, annettu 18 päivänä joulukuuta 2012, EU-operaation komentajan
nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjun
taan Somalian rannikkovesillä (Atalanta) (EUVL L 352, 21.12.2012, s. 46).
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3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.
Sitä sovelletaan 27 päivästä elokuuta 2014.

Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 2014.
Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean
puolesta
Puheenjohtaja
W. STEVENS
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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 31 päivänä tammikuuta 2014,
tiiviistä yhteistyöstä niiden osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten
kanssa, joiden rahayksikkö ei ole euro
(EKP/2014/5)
(2014/434/EU)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Eu
roopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti
sen 7 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö ei ole euro, saattavat haluta osallistua yhteiseen valvontamekanismiin (YVM). Tätä
varten ne voivat pyytää Euroopan keskuspankkia (EKP) aloittamaan kanssaan asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 ja
5 artiklassa tarkoitetuissa tehtävissä tiiviin yhteistyön kaikkien kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden luottolai
tosten osalta.

(2)

Tiivis yhteistyö luodaan EKP:n päätöksellä edellyttäen, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklassa säädetyt
edellytykset täyttyvät.

(3)

On määritettävä menettelylliset näkökohdat, jotka koskevat a) tiiviin yhteistyön aloittamista koskevia hakemuksia
niiltä jäsenvaltioilta, joiden rahayksikkö ei ole euro (jäljempänä ’euroalueeseen kuulumattomat jäsenvaltiot’),
b) tällaisten hakemusten arviointia EKP:ssä ja c) EKP:n päätöstä luoda tiivis yhteistyö tietyn jäsenvaltion kanssa.

(4)

Asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 luetellaan myös tapaukset, joissa EKP voi keskeyttää tai päättää tiiviin
yhteistyön. On määritettävä tiiviin yhteistyön mahdolliseen keskeyttämiseen tai päättämiseen liittyvät menettelyl
liset näkökohdat,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 OSASTO
TIIVIIN YHTEISTYÖN ALOITTAMISTA KOSKEVA MENETTELY

1 artikla
Määritelmät
Tässä päätöksessä tarkoitetaan:
1) ’vähemmän merkittävällä valvottavalla yhteisöllä’ valvottavaa yhteisöä, a) joka on sijoittautunut euroalueeseen kuulu
mattomaan jäsenvaltioon, joka on osallistuva jäsenvaltio asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 1 alakohdan
mukaisesti, ja b) jolla ei ole merkittävän valvottavan yhteisön asemaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan
4 kohtaan tai 6 artiklan 5 kohdan b alakohtaan perustuvan EKP:n päätöksen nojalla;
2) ’kansallisella toimivaltaisella viranomaisella’ mitä tahansa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 2 alakohdassa
määriteltyä kansallista toimivaltaista viranomaista;
(1) EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.
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3) ’kansallisella nimetyllä viranomaisella’ asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 7 alakohdassa määriteltyä kansallista
nimettyä viranomaista;
4) ’osallistumattomalla jäsenvaltiolla’ mitä tahansa jäsenvaltiota, joka ei ole asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan
1 alakohdassa määritelty osallistuva jäsenvaltio;
5) ’hakemuksen esittävällä jäsenvaltiolla’ osallistumatonta jäsenvaltiota, joka on ilmoittanut EKP:lle tämän päätöksen
2 artiklan mukaisesti hakemuksensa aloittaa tiivis yhteistyö asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan nojalla;
6) ’merkittävällä valvottavalla yhteisöllä’ valvottavaa yhteisöä, a) joka on sijoittautunut euroalueeseen kuulumattomaan
jäsenvaltioon, joka on osallistuva jäsenvaltio, ja b) jolla on merkittävän valvottavan yhteisön asema asetuksen (EU)
N:o 1024/2013 6 artiklan 4 kohtaan tai 6 artiklan 5 kohdan b alakohtaan perustuvan EKP:n päätöksen nojalla;
7) ’valvottavalla yhteisöllä’ asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 määriteltyä luottolaitosta, rahoitusalan holdingyhtiötä tai ra
hoitusalan sekaholdingyhtiötä, joka on sijoittautunut hakemuksen esittävään jäsenvaltioon, sekä sivuliikettä, jonka
osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos on perustanut hakemukseen esittävään jäsenvaltioon.

2 artikla
Hakemus tiiviin yhteistyön aloittamisesta
1.
Osallistumattoman jäsenvaltion, joka haluaa osallistua YVM:ään, on pyydettävä EKP:ltä tiiviin yhteistyön aloitta
mista liitteessä I olevaa mallia käyttäen.
2.
Tällainen hakemus on esitettävä vähintään viisi kuukautta ennen päivää, josta lähtien osallistumaton jäsenvaltio
aikoo osallistua YVM:ään.

3 artikla
Tiiviin yhteistyön aloittamista koskevan hakemuksen sisältö
1.

Tiiviin yhteistyön aloittamista koskevassa hakemuksessa on oltava kaikki seuraavat:

a) hakemuksen esittävän jäsenvaltion sitoutuminen varmistamaan, että sen kansallinen toimivaltainen viranomainen ja
sen kansallinen nimetty viranomainen noudattavat ohjeita, suuntaviivoja tai kehotuksia, joita EKP mahdollisesti antaa
siitä päivästä alkaen, jona tiivis yhteistyö alkaa;
b) hakemuksen esittävän jäsenvaltion sitoutuminen toimittamaan kaikki kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneita valvot
tavia yhteisöjä koskevat tiedot, joita EKP saattaa tarvita suorittaakseen kyseisistä valvottavista yhteisöistä kattavan
arvioinnin. Hakemuksen esittävän jäsenvaltion on varmistettava, että tiedot, joita tarvitaan merkittävyyden arvioin
nissa ja kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden luottolaitosten kattavan arvioinnin suorittamiseksi asetuksen (EU)
N:o 1024/2013 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla, voidaan toimittaa EKP:lle heti kun tiiviin yhteistyön aloitta
mista koskeva hakemus on ilmoitettu EKP:lle;
c) sitoutuminen toimittamaan EKP:lle kaikki luottamukselliset tiedot, joita se pyytää saattaakseen loppuun valmistelutoi
mensa.
2.

Tiiviin yhteistyön aloittamista koskevassa hakemuksessa on oltava kaikki seuraavat liitteet:

a) hakemuksen esittävän jäsenvaltion sitoumus siitä, että se hyväksyy asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä, jolla
varmistetaan, että säädökset, joita EKP antaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla, ovat velvoittavia ja täytäntöönpa
nokelpoisia hakemuksen esittävässä jäsenvaltiossa ja että sen kansallinen toimivaltainen viranomainen ja sen kansal
linen nimetty viranomainen ovat velvollisia toteuttamaan valvottavien yhteisöjen osalta toimenpiteet, joita EKP
mahdollisesti edellyttää asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
b) jäljennös asiaa koskevista kansallisista lakiluonnoksista ja niiden englanninkieliset käännökset sekä EKP:lle osoitettu
lausuntopyyntö kyseisistä lakiluonnoksista;

5.7.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/9

c) sitoutuminen ilmoittamaan EKP:lle välittömästi, kun asiaa koskeva kansallinen lainsäädäntö on tullut voimaan, ja
sitoutuminen asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla annettavan vakuutuksen toimit
tamiseen käyttäen tämän päätöksen liitteessä II olevaa mallia. Vakuutuksessa on oltava EKP:n kannalta tyydyttävä
oikeudellinen lausunto, jossa vahvistetaan, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla annetut EKP:n säädökset ovat
velvoittavia ja täytäntöönpanokelpoisia hakemuksen esittävässä jäsenvaltiossa ja että asiaa koskeva kansallinen lainsää
däntö velvoittaa kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ja kansallisen nimetyn viranomaisen noudattamaan merkit
täviä valvottavia yhteisöjä koskevia EKP:n erityisiä ohjeita, suuntaviivoja, kehotuksia ja toimenpiteitä sekä vähemmän
merkittäviä valvottavia yhteisöjä koskevia EKP:n yleisiä ohjeita, suuntaviivoja, kehotuksia ja toimenpiteitä EKP:n asetta
massa määräajassa, silloin kun sellainen on asetettu.
3.
Hakemuksen esittävän jäsenvaltion on toimitettava EKP:lle kaikki asiakirjat, joita EKP katsoo hakemuksen
arvioinnin edellyttävän. Hakemuksen esittävän jäsenvaltion on myös varmistettava, että EKP:lle toimitetaan kaikki tiedot,
jotka EKP katsoo aiheelliseksi saada arvioidakseen luottolaitosten merkittävyyden ja suorittaakseen asetuksessa (EU)
N:o 1024/2013 vaaditun kattavan arvioinnin.

4 artikla
Tiiviin yhteistyön aloittamista koskevan hakemuksen arviointi EKP:ssä
1.

EKP ilmoittaa kirjallisesti vastaanottaneensa jäsenvaltion hakemuksen tiiviin yhteistyön aloittamisesta.

2.
EKP voi pyytää mitä tahansa lisätietoja, joita se katsoo jäsenvaltion hakemuksen arvioinnin edellyttävän, mukaan
luettuina tiedot luottolaitosten merkittävyyden arvioimiseksi ja kattavan arvioinnin suorittamiseksi.
Jos hakemuksen esittävä jäsenvaltio on jo laatinut kattavan arvioinnin sen lainkäyttöalueelle sijoittautuneista luottolaitok
sista, sen on toimitettava tuloksista yksityiskohtaiset tiedot. EKP voi päättää, että lisäarviointia ei tarvita, edellyttäen, että
a) kansallisten viranomaisten laatima arviointi vastaa laadullisesti ja menetelmällisesti EKP:n vaatimuksia ja että b) EKP
katsoo, että kansallisten viranomaisten laatima arviointi on edelleen ajan tasalla ja että hakemuksen esittävään jäsenval
tioon sijoittuneiden luottolaitosten tilanteessa ei ole tapahtunut sellaista merkittävää muutosta, joka edellyttäisi lisäar
viointia.
3.
Arvioidessaan asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä EKP ottaa huomioon myös tällaisen lainsäädännön
käytännön täytäntöönpanon.
4.
Viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun EKP on vastaanottanut 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa
tarkoitetun vakuutuksen tai mahdolliset lisätiedot, joita se on pyytänyt 2 kohdan nojalla, EKP ilmoittaa hakemuksen esit
tävälle jäsenvaltiolle alustavan arviointinsa. Hakemuksen esittävällä jäsenvaltiolla on tilaisuus esittää alustavasta arvioin
nista näkemyksensä 20 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. EKP:n ja hakemuksen esittävän jäsenvaltion välillä tältä
osin käytävä kirjeenvaihto on luottamuksellista.

5 artikla
Päätös tiiviin yhteistyön luomisesta
1.
Jos EKP katsoo hakemuksen esittävän jäsenvaltion toimittamien tietojen perusteella, että tämä täyttää asetuksen
(EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa säädetyt edellytykset tiiviin yhteistyön aloittamisesta, ja kun
kattava arviointi on valmistunut ja tämän päätöksen liitteen II mukainen vakuutus annettu, EKP antaa asetuksen (EU)
N:o 1024/2013 7 artiklan 2 kohdan perusteella hakemuksen esittävälle jäsenvaltiolle osoitetun päätöksen, jolla tiivis
yhteistyö luodaan.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa päätöksessä on esitettävä yksityiskohtaiset järjestelyt valvontatehtävien siirtämiseksi
EKP:lle ja tiiviin yhteistyön aloittamispäivä, joka voi olla riippuvainen hakemuksen esittävän jäsenvaltion edistymisestä
kattavan arvioinnin tulosten perusteella vaadittujen toimenpiteiden toteuttamisessa.
3.
Jos EKP katsoo hakemuksen esittävän jäsenvaltion toimittamien tietojen perusteella, että tämä ei täytä asetuksen
(EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, tai jos EKP ei saa arviointinsa suorittamiseksi tarvitse
miaan tietoja vuoden kuluessa hakemusta koskevasta jäsenvaltion ilmoituksesta, se voi antaa hakemuksen esittävälle
jäsenvaltiolle osoitetun päätöksen, jolla tiiviin yhteistyön aloittamista koskeva hakemus hylätään.
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Edellä 1 ja 3 kohdissa tarkoitetut päätökset on perusteltava.

5.
Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti päätös tiiviin yhteistyön luomisesta julkaistaan Eu
roopan unionin virallisessa lehdessä, ja sen soveltaminen alkaa 14 päivän kuluttua sen julkaisemisesta.
2 OSASTO
TIIVIIN YHTEISTYÖN KESKEYTTÄMINEN TAI PÄÄTTÄMINEN

6 artikla
Keskeyttäminen tai päättäminen
1.
Jos EKP päättää keskeyttää tiiviin yhteistyön asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 5 kohdan tai 7 artiklan
7 kohdan nojalla, se perustelee päätöksensä, selventää keskeyttämispäätöksen vaikutukset ja ilmoittaa päivämäärän, jona
keskeytys tulee voimaan, sekä ajanjakson, jonka aikana keskeytystä sovelletaan. Viimeksi mainittu ajanjakso saa olla enin
tään kuuden kuukauden pituinen. EKP voi poikkeuksellisissa olosuhteissa pidentää ajanjaksoa, mutta vain kerran.
2.
Jos syitä, jotka johtivat keskeytykseen asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 5 kohdan nojalla, ei korjata ja jos
EKP tekee päätöksen tiiviin yhteistyön päättämisestä, EKP päättää tiiviin yhteistyön antamalla tätä koskevan uuden
päätöksen.
3.
Jos EKP tekee päätöksen tiiviin yhteistyön päättämisestä asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 5 kohdan tai
7 artiklan 7 kohdan nojalla, se perustelee päätöksensä, selventää päättämispäätöksen vaikutukset ja ilmoittaa päivä
määrän, jona päättäminen tulee voimaan.
4.
EKP:n päätöksellä tiiviin yhteistyön keskeyttämisestä tai päättämisestä voidaan myös säännellä asianomaisessa jäsen
valtiossa sijaitsevilta valvottavilta yhteisöiltä perittävien maksujen maksamisjärjestelyjä.
5.
Jos jäsenvaltio, jonka kanssa on luotu tiivis yhteistyö asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan nojalla, pyytää
EKP:tä päättämään tiiviin yhteistyön asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 6 kohdassa ja 7 artiklan 8 kohdassa sääde
tyin edellytyksin, EKP antaa päätöksen, jossa selvennetään tällaisen päättämistä koskevan päätöksen vaikutukset ja ilmoi
tetaan päivämäärä, jona päättäminen tulee voimaan.
6.
Jos EKP on antanut sen kanssa tiiviin yhteistyön aloittaneen jäsenvaltion valvottavien yhteisöjen osalta päätöksiä,
jotka olivat voimassa jo ennen tiiviin yhteistyön päättämistä, ne pysyvät voimassa tiiviin yhteistyön päättämisestä huoli
matta.
7.

Päätökset tiiviin yhteistyön keskeyttämisestä tai päättämisestä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
7 artikla
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 27 päivänä helmikuuta 2014.

Tehty Frankfurt am Mainissa 31 päivänä tammikuuta 2014.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI
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LIITE I
ASETUKSEN (EU) N:o 1024/2013 7 ARTIKLASSA TARKOITETUN TIIVIIN YHTEISTYÖN ALOITTAMISTA
KOSKEVAN HAKEMUKSEN MALLI

[Hakemuksen esittävä jäsenvaltio]

Ilmoitus EKP:lle hakemuksesta aloittaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklassa tarkoitettu tiivis yhteistyö

1. [Hakemuksen esittävän jäsenvaltion nimi] pyytää tiiviin yhteistyön aloittamista Euroopan keskuspankin (EKP) kanssa
asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan nojalla ja tiiviistä yhteistyöstä niiden osallistuvien jäsenvaltioiden kansal
listen toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden rahayksikkö ei ole euro, 31 päivänä tammikuuta 2014 annetun
päätöksen EKP/2014/5 mukaisesti.
2. [Hakemuksen esittävän jäsenvaltion nimi] sitoutuu
a) varmistamaan, että sen kansallinen toimivaltainen viranomainen ja kansallinen nimetty viranomainen noudattavat
EKP:n ohjeita, suuntaviivoja, toimenpiteitä tai kehotuksia, jotka koskevat valvottavia yhteisöjä (sellaisina kuin ne
on määritelty päätöksessä EKP/2014/5);
Asiaa koskevassa kansallisessa lainsäädännössä varmistetaan erityisesti myös, että kansallinen toimivaltainen viran
omainen ja kansallinen nimetty viranomainen velvoitetaan noudattamaan merkittäviä valvottavia yhteisöjä
koskevia EKP:n erityisiä ohjeita, suuntaviivoja, kehotuksia ja toimenpiteitä sekä vähemmän merkittäviä valvottavia
yhteisöjä koskevia EKP:n yleisiä ohjeita, suuntaviivoja, kehotuksia ja toimenpiteitä. Tältä osin [hakemuksen esit
tävän jäsenvaltion nimi] sitoutuu
— hyväksymään asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, että säädökset, joita EKP antaa
asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla, ovat velvoittavia ja täytäntöönpanokelpoisia [kyseessä olevan jäsenval
tion nimi] ja että sen kansallinen toimivaltainen viranomainen ja sen kansallinen nimetty viranomainen velvoi
tetaan toteuttamaan valvottavien yhteisöjen osalta toimenpiteet, joita EKP mahdollisesti edellyttää asetuksen
(EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti,
— ilmoittamaan EKP:lle päivän, jona asiaa koskeva kansallinen lainsäädäntö on tullut voimaan.
b) toimittamaan milloin tahansa sen jälkeen kun tiiviin yhteistyön aloittamista koskevasta hakemuksesta on ilmoitettu
EKP:lle ja ennen tiiviin yhteistyön aloittamista EKP:n pyynnöstä sekä myöhemminkin myös kaikki kyseiseen jäsen
valtioon sijoittautuneita valvottavia yhteisöjä koskevat tiedot, joita EKP saattaa tarvita suorittaakseen kyseisistä
valvottavista yhteisöistä kattavan arvioinnin, luottamukselliset tiedot mukaan luettuina.
EKP:lle on toimitettava seuraavat tiedot:
i)

jäljennös asiaa koskevista kansallisista lakiluonnoksista;

ii) ajantasaiset tiedot hakemuksen esittävään jäsenvaltioon sijoittautuneista laitoksista sekä vähintään täydellinen luet
telo seuraavista jäsenvaltiossa sijaitsevista yhteisöistä:
— luottolaitokset,
— rahoitusalan holdingyhtiöt tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöt korkeimmalla konsolidointitasolla valvottavissa
ryhmittymissä,
— muiden maiden luottolaitosten rajatylittävät sivuliikkeet,
sekä tiedot kunkin yhteisön kokonaisvaroista.
Jos luottolaitos on tytäryritys tai sivuliike, on toimitettava tieto siitä, mikä on sen emoyrityksenä toimiva laitos ja
perimmäinen emoyrityksenä toimiva laitos.
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Jos valvottavan ryhmän pääkonttori sijaitsee ja valvonta suoritetaan jäsenvaltiossa, on toimitettava tiedot sen ulko
mailla sijaitsevista osista;
iii) kansallisessa toimivaltaisessa viranomaisessa ja kansallisessa nimetyssä viranomaisessa olevat yhteyshenkilöt, joille
EKP:n lisätiedustelut voidaan osoittaa.

Jäsenvaltion puolesta

[Allekirjoitus]

Tiedoksi:
i)

Euroopan komissio

ii) Euroopan pankkiviranomainen
iii) Muut jäsenvaltiot
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LIITE II
ASETUKSEN (EU) N:o 1024/2013 7 ARTIKLAN 2 KOHDAN c ALAKOHDAN NOJALLA ANNETTAVAN
VAKUUTUKSEN MALLI

Vakuutuksen antaja:
[Hakemuksen esittävä jäsenvaltio]

Vakuutuksen vastaanottaja:
Euroopan keskuspankki (EKP)

Vakuutus asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla liittyen hakemukseen aloittaa asetuksen (EU)
N:o 1024/2013 7 artiklassa tarkoitettu tiivis yhteistyö

[Kyseessä olevan jäsenvaltion nimi] vakuuttaa, että se on hyväksynyt asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä varmistaak
seen, että säädökset, joita EKP antaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla, ovat velvoittavia ja täytäntöönpanokelpoisia
[kyseessä olevan jäsenvaltion nimi] ja että sen kansallinen toimivaltainen viranomainen ja sen kansallinen nimetty viran
omainen velvoitetaan toteuttamaan valvottavien yhteisöjen osalta toimenpiteet, joita EKP mahdollisesti edellyttää
asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti, ja että asiaa koskeva kansallinen lainsäädäntö tuli
voimaan [LISÄÄ PÄIVÄMÄÄRÄ].
Tämän vakuutuksen liitteenä olevassa oikeudellisessa lausunnossa vahvistetaan, että asiaa koskevassa kansallisessa lainsää
dännössä on varmistettu, että kansallinen toimivaltainen viranomainen ja kansallinen nimetty viranomainen velvoitetaan
noudattamaan merkittäviä valvottavia yhteisöjä koskevia EKP:n erityisiä ohjeita, suuntaviivoja, kehotuksia ja toimenpiteitä
sekä vähemmän merkittäviä valvottavia yhteisöjä koskevia EKP:n yleisiä ohjeita, suuntaviivoja, kehotuksia ja toimenpi
teitä.

Jäsenvaltion puolesta

[Allekirjoitus]

Liite: Jäljennös asiaa koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä, jonka hakemuksen esittävä jäsenvaltio on hyväksynyt
varmistaakseen, että säädökset, joita EKP on antanut asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla, ovat velvoittavia ja
täytäntöönpanokelpoisia [kyseessä olevan jäsenvaltion nimi] ja että sen kansallinen toimivaltainen viranomainen ja
sen kansallinen nimetty viranomainen velvoitetaan toteuttamaan valvottavien yhteisöjen osalta EKP:n mahdollisesti
edellyttämät toimenpiteet.
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OIKAISUJA

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) N:o 492/2014, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 täydentämisestä vastavuoroiseen
tunnustamiseen perustuvien biosidivalmisteiden lupien uusimista koskevien sääntöjen osalta
(Euroopan unionin virallinen lehti L 139, 14. toukokuuta 2014)
Sivulla 2, 1 artiklan 1 kohdassa:
on:

”Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan uusittaessa biosidivalmisteen tai biosidivalmiste
perheen kansallista lupaa, joka on tunnustettu vastavuoroisesti direktiivin 98/8/EY 4 artiklan tai asetuksen
(EU) N:o 528/2012 33 ja 34 artiklan mukaisesti, ja kansallista lupaa, joka on myönnetty tällaisen vastavuoroi
sen tunnustamisen kautta, (jäljempänä ’lupa’).”

pitää olla: ”Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan uusittaessa biosidivalmisteen tai biosidivalmiste
perheen kansallista lupaa, joka on tunnustettu vastavuoroisesti direktiivin 98/8/EY 4 artiklan tai asetuksen
(EU) N:o 528/2012 33 ja 34 artiklan mukaisesti, tai kansallista lupaa, joka on myönnetty tällaisen vastavuo
roisen tunnustamisen kautta, jäljempänä ’lupa’.”
Sivulla 2, 1 artiklan 2 kohdassa:
on:

”Tätä asetusta sovelletaan lupiin, joissa on uusimista haettaessa samat ehdot ja edellytykset kaikissa jäsenval
tioissa.”

pitää olla: ”Tätä asetusta sovelletaan lupiin, joissa on uusimista haettaessa samat ehdot ja edellytykset kaikissa jäsenval
tioissa, joissa uusimista haetaan.”
Sivulla 2, 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa:
on:

”erot liittyvät lähinnä tietoihin, joihin voi tulla hallinnollisia muutoksia komission täytäntöönpanoasetuksen
(EU) N:o 354/2013 (1) mukaisesti;”

pitää olla: ”erot liittyvät ainoastaan tietoihin, joihin voi tulla hallinnollisia muutoksia komission täytäntöönpanoase
tuksen (EU) N:o 354/2013 (1) mukaisesti;”
Sivulla 5, 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä kohdassa:
on:

”Viitejäsenvaltion ja kunkin asianomaisista jäsenvaltioista on 30 päivän kuluessa yhteisymmärryksen saavutta
misesta uusittava luvat, jotka ovat yhteneväiset biosidivalmisteen ominaisuuksia koskevan hyväksytyn yhteen
vedon kanssa.”

pitää olla: ”Viitejäsenvaltion ja kunkin asianomaisista jäsenvaltioista on 30 päivän kuluessa yhteisymmärryksen saavutta
misesta uusittava luvat biosidivalmisteen ominaisuuksia koskevaa hyväksyttyä yhteenvetoa noudattaen.”
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