
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2246 

2015 m. gruodžio 3 d. 

dėl registracijos numerių sistemos, taikytinos Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų 
registrui, ir registro teikiamuose standartiniuose išrašuose teikiamos informacijos išsamių taisyklių 

EUROPOS KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, 

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, 

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl 
Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį, 

kadangi: 

(1)  būtina nustatyti išsamias nuostatas dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų registracijos numerių 
sistemos; 

(2)  būtina nustatyti trečiųjų šalių prašymu joms teikiamo standartinio išrašo iš registro turinį ir formatą. Tame 
standartiniame išraše turėtų būti nurodyta pagrindinė informacija apie atitinkamą Europos politinę partiją arba 
Europos politinį fondą; 

(3)  šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 37 straipsnį 
įsteigto komiteto nuomonę, 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

1 straipsnis 

Dalykas 

Šiuo reglamentu nustatoma Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų registrui (toliau – registras) taikytina 
registracijos numerių sistema ir trečiųjų šalių prašymu joms teikiamų standartinių išrašų iš registro turinys ir formatas. 

2 straipsnis 

Registracijos numerių sistema 

1. Kiekvienai Europos politinei partijai ir kiekvienam Europos politiniam fondui chronologine tvarka pagal gautų 
prašymų eilę suteikiamas atskiras registracijos numeris. 

2. Registracijos numerį sudaro du komponentai: 

a)  Europos identifikatorius; 

b)  po Europos identifikatoriaus einantis nacionalinis identifikatorius, jei valstybė narė, kurioje yra Europos politinės 
partijos arba Europos politinio fondo būstinė, kartu taiko savo registracijos numerių sistemą. 

3. Numerio formatas pateiktas I priede. 
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(1) OL L 317, 2014 11 4, p. 1. 



3 straipsnis 

Standartiniai išrašai 

1. Standartiniuose išrašuose iš registro pateikiama ši informacija apie atitinkamą Europos politinę partiją arba 
Europos politinį fondą: 

a)  subjekto rūšis: Europos politinė partija arba Europos politinis fondas; 

b)  registracijos numeris, kurį institucija suteikė pagal 2 straipsnį; 

c)  tikslus pavadinimas, jo santrumpa ir logotipas; 

d)  valstybė narė, kurioje yra Europos politinės partijos arba Europos politinio fondo būstinė; 

e)  jei būstinės valstybėje narėje leidžiama vienalaikė registracija, – atitinkamos registruojančios institucijos pavadinimas, 
adresas ir interneto svetainė (jei yra); 

f)  būstinės adresas, adresas korespondencijai (jei kitas), e. pašto ir interneto svetainės (jei yra) adresas; 

g)  Europos politinės partijos arba Europos politinio fondo įregistravimo data ir, jei taikytina, išregistravimo data; 

h)  jei Europos politinė partija ar Europos politinis fondas buvo įsteigta (-as) pakeitus valstybėje narėje registruoto 
subjekto teisinį subjektiškumą, – to subjekto tikslus pavadinimas ir teisinis statusas, įskaitant visus nacionalinius 
registracijos numerius; 

i)  statuto patvirtinimo data ir visų jo pakeitimų patvirtinimo datos; 

j)  tik Europos politinių partijų atveju: 

—  narėmis esančių partijų sąrašas, 

—  Europos politinės partijos arba atitinkamais atvejais jos narėmis esančių partijų narių, kurie yra Europos 
Parlamento nariai, skaičius, 

—  jei taikytina, susijusio Europos politinio fondo pavadinimas ir registracijos numeris; 

k)  tik Europos politinių fondų atveju: 

—  narėmis esančių organizacijų sąrašas, 

—  susijusios Europos politinės partijos pavadinimas ir registracijos numeris; 

l)  pirmininko ir asmenų, kuriems suteikti administracinio, finansinio ir teisinio atstovavimo įgaliojimai, vardai ir 
pavardės, aiškiai nurodant jų atskirą ar bendrą kompetenciją ir įgaliojimus subjekto vardu prisiimti įsipareigojimus 
trečiųjų šalių atžvilgiu ir atstovauti subjektui teismo procese. 

2. Standartinio išrašo formatas pateiktas II priede. 

4 straipsnis 

Įsigaliojimas 

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 
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Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 3 d. 

Komisijos vardu 

Pirmininkas 
Jean-Claude JUNCKER   

I PRIEDAS 

Registracijos numerio formatas 

Europos politinių partijų atveju 

EUPP x MS 

arba 

EUPP x MS y 

Europos politinių fondų atveju 

EUPF x MS 

arba 

EUPF x MS y 

„x“ – numeris, kurį institucija suteikė chronologine tvarka pagal gautų prašymų eilę, „MS“ – dviraidis būstinės valstybės 
narės kodas (1), o „y“ – nacionalinis registracijos numeris, kai taikytina.  
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(1) Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) kodas (pagal standartą ISO 3166 alpha-2), išskyrus Graikiją ir Jungtinę Karalystę – jų 
kodai turėtų būti EL ir UK. 



II PRIEDAS 

Standartinio išrašo formatas 

Europos politinių partijų atveju 

Standartinis išrašas iš Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų registro 

Išduotas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 6 straipsniu įsteigtos Europos politinių partijų ir Europos poli
tinių fondų institucijos 

(institucijos pašto adresas) 

Išrašas iš registro parengtas (data)  

Nr. Aprašymas Registro informacija 
(arba nuoroda „Netaikytina“) 

1 Subjekto rūšis Europos politinė partija 

2 Registracijos numeris (1)  

3 a) Įregistravimo data  

b) Išregistravimo data (2)  

4 Tikslus pavadinimas  

5 Santrumpa  

6 Logotipas  

7 Būstinės valstybė narė  

8 Būstinės adresas  

9 Adresas korespondencijai (jei kitas)  

10 Interneto svetainės adresas  

11 E. pašto adresas  

12 Statuto patvirtinimo data  

13 Visų statuto pakeitimų patvirtinimo datos  

14 Narėmis esančių partijų sąrašas 
(tikslūs pavadinimai ir narystės rūšis)  

15 Europos politinės partijos arba atitinkamais atvejais jos narėmis 
esančių partijų narių, kurie yra Europos Parlamento nariai, skai
čius  

16 Pirmininko vardas ir pavardė  

17 Asmenų, kuriems suteikti administracinio, finansinio ir teisinio at
stovavimo įgaliojimai, vardai ir pavardės, nurodant jų atskirą ar 
bendrą kompetenciją ir įgaliojimus subjekto vardu prisiimti įsipa
reigojimus trečiųjų šalių atžvilgiu ir atstovauti subjektui teismo 
procese (3)  
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Nr. Aprašymas Registro informacija 
(arba nuoroda „Netaikytina“) 

18 Bet kurio susijusio Europos politinio fondo tikslus pavadinimas ir 
registracijos numeris  

19 Jei būstinės valstybėje narėje leidžiama vienalaikė registracija, – ati
tinkamos registruojančios institucijos pavadinimas, adresas ir in
terneto svetainė (3)  

20 Jei Europos politinė partija įsteigta pakeitus nacionalinio subjekto 
teisinį subjektiškumą: 

buvusio subjekto 

—  tikslus pavadinimas (3) 
—  teisinis statusas (3) 
—  nacionalinis registracijos numeris (3)  

(1) Registracijos numerį institucija suteikia pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2246; jei kartu taikoma nacionalinė re
gistracijos numerių sistema, nacionalinis registracijos numeris sudaro šio registracijos numerio paskutinį elementą (jis eina po dvirai
džio šalies kodo), o 19 punkte nurodoma atitinkama kompetentinga institucija. 

(2)  Jei šio išrašo rengimo momentu subjektas nebeturi Europos politinės partijos statuso pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 1141/2014, išraše pateikiama registro informacija, turėta subjekto išregistravimo dieną. 

(3)  Institucija nėra kompetentinga patvirtinti šių duomenų teisėtumą ar išsamumą; pateikta šiuo metu registre turima informacija.  

Europos politinių fondų atveju 

Standartinis išrašas iš Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų registro 

Išduotas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 6 straipsniu įsteigtos Europos politinių partijų ir Europos poli
tinių fondų institucijos 

(institucijos pašto adresas) 

Išrašas iš registro parengtas (data)  

Nr. Aprašymas Registro informacija 
(arba nuoroda „Netaikytina“) 

1 Subjekto rūšis Europos politinis fondas 

2 Registracijos numeris (1)  

3 a) Įregistravimo data  

b) Išregistravimo data (2)  

4 Tikslus pavadinimas  

5 Santrumpa  

6 Logotipas  

7 Valstybė narė, kurioje yra būstinė  

8 Būstinės adresas  

9 Adresas korespondencijai (jei kitas)  
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Nr. Aprašymas Registro informacija 
(arba nuoroda „Netaikytina“) 

10 Interneto svetainės adresas  

11 E. pašto adresas  

12 Statuto patvirtinimo data  

13 Visų statuto pakeitimų patvirtinimo datos  

14 Narėmis esančių organizacijų sąrašas (tikslūs pavadinimai ir narys
tės rūšis)  

15 Pirmininko vardas ir pavardė  

16 Asmenų, kuriems suteikti administracinio, finansinio ir teisinio at
stovavimo įgaliojimai, vardai ir pavardės, nurodant jų atskirą ar 
bendrą kompetenciją ir įgaliojimus subjekto vardu prisiimti 
įsipareigojimus trečiųjų šalių atžvilgiu ir jam atstovauti teismo 
procese (3)  

17 Susijusios Europos politinės partijos tikslus pavadinimas ir regist
racijos numeris  

18 Jei būstinės valstybėje narėje leidžiama vienalaikė registracija, – ati
tinkamos registruojančios institucijos pavadinimas, adresas ir in
terneto svetainė (3)  

19 Jei Europos politinis fondas įsteigtas pakeitus nacionalinio su
bjekto teisinį subjektiškumą: 

buvusio subjekto 

—  visas pavadinimas (3) 
—  teisinis statusas (3) 
—  nacionalinis registracijos numeris (3)  

(1) Registracijos numerį institucija suteikia pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2246; jei kartu taikoma nacionalinė re
gistracijos numerių sistema, nacionalinis registracijos numeris sudaro šio registracijos numerio paskutinį elementą (jis eina po dvirai
džio šalies kodo), o 18 punkte nurodoma atitinkama kompetentinga institucija. 

(2)  Jei šio išrašo rengimo momentu subjektas nebeturi Europos politinio fondo statuso pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 1141/2014, išraše pateikiama registro informacija, turėta subjekto išregistravimo dieną. 

(3)  Institucija nėra kompetentinga šių duomenų teisėtumui ar išsamumui patvirtinti; pateikta šiuo metu registre turima informacija.   
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