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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1049/2014
av den 30 juli 2014
om tekniska föreskrifter för informations- och kommunikationsåtgärder i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-,
migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete,
förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna
bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamar
bete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (1), särskilt artikel 53.5, och
av följande skäl:
(1)

Förordning (EU) nr 514/2014 fastställer om allmänna bestämmelser om genomförandet av asyl-, migrations- och
integrationsfonden och instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av
brottslighet samt krishantering.

(2)

Det är nödvändigt att se till att unionens ekonomiska stöd tydligt anges för att sprida kunskaperna om vilken roll
unionen spelar för programfinanseringen. Informations- och kommunikationsåtgärderna bör därför innehålla ett
särskilt omnämnande av unionens deltagande och unionens emblem. För konsekvensens skull bör unionens
emblem framträda i standardutformning.

(3)

Förordning (EU) nr 514/2014 är bindande för Förenade kungariket och Irland, varför även den här förordningen
är bindande för dem.

(4)

Förordning (EU) nr 514/2014 är inte bindande för Danmark, som därför inte är bundet av den här förordningen.

(5)

För att man snabbt ska kunna genomföra de åtgärder som föreskrivs i denna förordning utan att försena godkän
nandet av de nationella programmen bör förordningen träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för asyl-, migrationsoch integrationsfonden och fonden för inre säkerhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Tekniska krav på informations- och kommunikationsåtgärder för projekt
Alla informations- och publicitetsåtgärder som riktar sig till stödmottagare, potentiella stödmottagare och till allmän
heten ska innehålla följande:
a) Den europeiska unionens emblem, i enlighet med de grafiska anvisningarna i bilagan, och en hänvisning till
Europeiska unionen.
b) En hänvisning till den fond som finansierar projektet i enlighet med bilagan.
c) Ett uttalande som den ansvariga myndigheten valt för att lyfta fram mervärdet av Europeiska unionens stöd.
För små reklamföremål ska led a och c inte tillämpas.
(1) EUT L 150, 20.5.2014, s. 112.
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Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 juli 2014.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande
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BILAGA
INSTRUKTIONER OM EMBLEMET OCH FASTSTÄLLANDE AV STANDARDFÄRGER SYMBOLISKT
INNEHÅLL

Mot en himmelsblå bakgrund formar tolv guldfärgade stjärnor en cirkel, som symboliserar de europeiska folkens gemen
skap. Antalet stjärnor är konstant, eftersom tolv är en symbol för fulländning och enighet.
Närmare uppgifter och vägledning finns på: http://ec.europa.eu/dgs/communicavtion/services/visual_identity/pdf/useemblem_en.pdf
1. HERALDISK BESKRIVNING

På ett azurblått fält framträder en cirkel med tolv guldfärgade stjärnor vars spetsar inte berör varandra.
2. GEOMETRISK BESKRIVNING

Emblemet har formen av en blå, rektangulär flagga vars längd är en och en halv gång höjden. Tolv guldfärgade
stjärnor bildar en osynlig cirkel, där avståndet mellan två intilliggande stjärnor alltid är lika stort. Cirkelns mittpunkt
är samtidigt skärningspunkt för rektangelns diagonaler. Cirkelns radie motsvarar en tredjedel av flaggans höjd. Varje
stjärna har fem uddar och dessa tangerar omkretsen av en osynlig cirkel, vars radie motsvarar en artondel av flaggans
höjd. Samtliga stjärnor avbildas stående, dvs. så att den övre spetsen pekar i samma riktning som flaggstången och
två spetsar bildar en rät linje som är vinkelrät mot flaggstången. Cirkeln är arrangerad på så sätt att stjärnorna
uppträder i samma position som timmarna på urtavlan till en klocka. Deras antal är en gång för alla fastställt.
3. FÖRESKRIVNA FÄRGER

Emblemet har följande färger:
PANTONE REFLEX BLUE för rektangelns yta.
PANTONE YELLOW för stjärnorna.

Fyrfärgstryck
Om avbildningen görs med fyrfärgstryck måste de två standardfärgerna återskapas genom olika blandningar av de
fyra valda färgerna.
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PANTONE YELLOW erhålls genom att använda 100 % ”Process Gul”.
PANTONE REFLEX BLUE erhålls genom att blanda 100 % ”Process Cyan” och 80 % ”Process Magenta”.
4. INTERNET
PANTONE REFLEX BLUE motsvarar färgen RGB:0/0/153 (hexadecimal: 003399) i webbpaletten och PANTONE YELLOW

motsvarar RGB:255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).
5. ENFÄRGSTRYCK

Om man använder svart ska rektangelns konturer och stjärnorna vara i svart, medan bakgrunden behålls vit.

Om man använder blått ska bakgrunden vara 100 % blå och stjärnorna vita.

6. ÅTERGIVNING PÅ FÄRGAD BAKGRUND

Om man måste ha en färgad bakgrund ska rektangeln omges av en vit bård med en bredd som motsvarar 1/25 av
rektangelns höjd.

7. ANVÄNDNING AV TEXT FÖR ATT INFORMERA OM EU-STÖD

Grundregler
Den lägsta tillåtna höjden på EU:s emblem är 1 cm.
Namnet Europeiska unionen ska alltid skrivas ut i sin helhet.
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Teckensnittet som används i kombination med EU:s emblem måste vara ett av följande: Arial, Calibri, Garamond,
Trebuchet, Tahoma eller Verdana.
Kursiverade och understrukna varianter och olika teckeneffekter är inte tillåtna.
— Textens position i relation till EU:s emblem är inte fastställd, men texten får inte inkräkta på emblemet på något
sätt.
— Teckenstorleken ska stå i proportion till emblemets storlek.
— Färgen på teckensnittet ska vara Reflex Blue (samma blå färg som i EU-flaggan), svart eller vit, beroende på
bakgrunden.

