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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2246
(2015. gada 3. decembris)
par sīki izstrādātiem noteikumiem reģistrācijas numuru sistēmai, ko piemēro Eiropas politisko
partiju un Eiropas politisko fondu reģistram, un informācijai, ko sniedz ar standarta izrakstiem no
reģistra
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas
politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (1) un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu,
tā kā:
(1)

Ir nepieciešams precizēt informāciju par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu reģistrācijas numuru
sistēmu.

(2)

Ir nepieciešams precizēt saturu un formātu standarta izrakstam no reģistra, ko pēc pieprasījuma dara pieejamu
trešām personām. Minētajā standarta izrakstā vajadzētu būt ietvertai svarīgākajai informācijai par attiecīgo Eiropas
politisko partiju vai Eiropas politisko fondu.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014
37. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Priekšmets
Ar šo regulu izveido reģistrācijas numuru sistēmu, ko piemēro Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu
reģistram (“reģistrs”), un nosaka saturu un formātu standarta izrakstiem no minētā reģistra, ko pēc pieprasījuma dara
pieejamus trešām personām.

2. pants
Reģistrācijas numuru sistēma
1.
Katrai Eiropas politiskajai partijai un Eiropas politiskajam fondam piešķir īpašu reģistrācijas numuru, ievērojot
hronoloģisko secību, kādā iesniegti pieteikumi.
2.

Reģistrācijas numurs sastāv no divām daļām:

a) Eiropas identifikatora;
b) valsts identifikatora, kas seko aiz Eiropas identifikatora, ja Eiropas politiskās partijas vai Eiropas politiskā fonda
mītnes dalībvalsts paralēli piemēro pati savu reģistrācijas numuru sistēmu.
3.

Numura formāts ir noteikts I pielikumā.

(1) OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.
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3. pants
Standarta izraksti
1.
Standarta izrakstos no reģistra sniedz šādu informāciju par attiecīgo Eiropas politisko partiju vai Eiropas politisko
fondu:
a) organizācijas veids (Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds);
b) reģistrācijas numurs, ko Iestāde piešķīrusi saskaņā ar 2. pantu;
c) pilns nosaukums, akronīms un logotips;
d) dalībvalsts, kurā atrodas Eiropas politiskās partijas vai Eiropas politiskā fonda mītne;
e) ja mītnes dalībvalsts paredz paralēlu reģistrāciju, – attiecīgās reģistrācijas iestādes nosaukums, adrese un tīmekļa
vietne, ja tāda ir;
f) mītnes adrese, pasta adrese (ja atšķiras), e-pasta adrese un tīmekļa vietne, ja tāda ir;
g) datums, kad Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds reģistrēts, un attiecīgā gadījumā reģistrācijas
anulēšanas datums;
h) ja Eiropas politiskā partija vai Eiropas politiskais fonds izveidots pēc kādā dalībvalstī reģistrētas organizācijas pārvei
došanas, – minētās organizācijas pilns nosaukums un juridiskais statuss, ieskaitot ikvienu valsts reģistrācijas numuru;
i) datums, kad pieņemti statūti un visi statūtu grozījumi;
j) tikai Eiropas politiskajām partijām
— Eiropas politiskajā partijā ietilpstošo partiju saraksts,
— Eiropas politiskās partijas locekļu skaits vai tajā ietilpstošo partiju, ja tādas ir, to locekļu skaits, kuri ir Eiropas
Parlamenta locekļi,
— ar Eiropas politisko partiju saistītā Eiropas politiskā fonda nosaukums un reģistrācijas numurs (attiecīgā
gadījumā);
k) tikai Eiropas politiskajiem fondiem
— Eiropas politiskajā fondā ietilpstošo organizāciju saraksts,
— ar Eiropas politisko fondu saistītās Eiropas politiskās partijas nosaukums un reģistrācijas numurs;
l) priekšsēdētāja/vadītāja un to personu vārds un uzvārds, kam ir piešķirtas administratīvas, finansiālas un tiesiskās
pārstāvības pilnvaras, skaidri norādot, kāda ir viņu funkcija un pilnvaras, tām individuāli vai kolektīvi organizācijas
vārdā uzņemoties saistības pret trešām personām un pārstāvot organizāciju tiesvedībā.
2.

Standarta izraksta formāts ir noteikts II pielikumā.

4. pants
Stāšanās spēkā
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
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Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2015. gada 3. decembrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

I PIELIKUMS

Reģistrācijas numura formāts
Eiropas politiskajām partijām
EUPP x DV
vai
EUPP x DV y;
Eiropas politiskajiem fondiem
EUPF x DV
vai
EUPF x DV y,
kur “x” ir numurs, ko piešķīrusi Iestāde, ievērojot hronoloģisko secību, kādā iesniegti pieteikumi, “DV” ir divburtu kods,
ar ko apzīmē mītnes dalībvalsti (1), un “y” ir valsts reģistrācijas kods (attiecīgā gadījumā).

(1) Starptautiskās standartizācijas organizācijas (ISO) kods (ISO 3166 alpha-2), izņemot Grieķiju un Apvienoto Karalisti, kurām būtu
jāizmanto saīsinājumi EL un UK.

4.12.2015.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

L 318/31

II PIELIKUMS

Standarta izraksta formāts
Eiropas politiskajām partijām
Standarta izraksts no Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu reģistra
Izsniegusi Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde, kas izveidota ar Regulas (EK, Euratom)
Nr. 1141/2014 6. pantu.
(Iestādes pasta adrese)
Informācija no reģistra iegūta (datums)

Nr.

Apraksts

1.

Organizācijas veids

2.

Reģistrācijas numurs (1)

3.

a)

Reģistrācijas datums

a)

Reģistrācijas anulēšanas datums (2)

4.

Pilns nosaukums

5.

Akronīms

6.

Logotips

7.

Mītnes dalībvalsts

8.

Mītnes adrese

9.

Pasta adrese (ja atšķiras)

10.

Tīmekļa vietne

11.

E-pasta adrese

12.

Datums, kad pieņemti statūti

13.

Datums, kad pieņemti visi statūtu grozījumi

14.

Eiropas politiskajā partijā ietilpstošo partiju saraksts
(pilns nosaukums un dalības veids)

15.

Eiropas politiskās partijas locekļu skaits vai tajā ietilpstošo partiju,
ja tādas ir, to locekļu skaits, kuri ir Eiropas Parlamenta locekļi

16.

Priekšsēdētāja/vadītāja vārds un uzvārds

17.

To personu vārds un uzvārds, kam ir piešķirtas administratīvas, fi
nansiālas un tiesiskās pārstāvības pilnvaras, norādot, kāda ir viņu
funkcija un pilnvaras, tām individuāli vai kolektīvi organizācijas
vārdā uzņemoties saistības pret trešām personām un pārstāvot or
ganizāciju tiesvedībā (3)

Informācija no reģistra
(vai norāde “nepiemēro”)

Eiropas politiskā partija
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Informācija no reģistra
(vai norāde “nepiemēro”)

Nr.

Apraksts

18.

Ikviena ar Eiropas politisko partiju saistītā Eiropas politiskā fonda
pilns nosaukums un reģistrācijas numurs

19.

Ja mītnes dalībvalsts paredz paralēlu reģistrāciju, attiecīgās reģis
trācijas iestādes nosaukums, adrese un tīmekļa vietne (3)

20.

Ja Eiropas politiskā partija izveidota pēc kādas valsts organizācijas
pārveidošanas:
iepriekšējās organizācijas
— pilns nosaukums (3)
— juridiskais statuss (3)
— valsts reģistrācijas numurs (3)

(1) Reģistrācijas numuru piešķīrusi Iestāde saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/2246; ja paralēli tiek piemērota valsts re
ģistrācijas numuru sistēma, valsts reģistrācijas numurs ir šā reģistrācijas numura pēdējais elements (viss, kas seko divu burtu valsts
kodam) un attiecīgā kompetentā iestāde ir norādīta 19. punktā.
(2) Ja laikā, kad tika izveidots šis izraksts, organizācijai vairs nav Eiropas politiskās partijas statusa saskaņā ar Regulu (EK, Euratom)
Nr. 1141/2014, izrakstā sniedz informāciju, kas tiek uzglabāta reģistrā reģistrācijas anulēšanas dienā.
(3) Iestāde nav kompetentā iestāde, tādēļ nevar apstiprināt šīs informācijas likumību vai pilnīgumu; sniegtā informācija ir tā, kas pašlaik
tiek uzglabāta reģistrā.

Eiropas politiskajiem fondiem
Standarta izraksts no Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu reģistra
Izsniegusi Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde, kas izveidota ar Regulas (EK, Euratom)
Nr. 1141/2014 6. pantu.
(Iestādes pasta adrese)
Informācija no reģistra iegūta (datums)

Nr.

Apraksts

1.

Organizācijas veids

2.

Reģistrācijas numurs (1)

3.

a)

Reģistrācijas datums

a)

Reģistrācijas anulēšanas datums (2)

4.

Pilns nosaukums

5.

Akronīms

6.

Logotips

7.

Mītnes dalībvalsts

8.

Mītnes adrese

9.

Pasta adrese (ja atšķiras)

Informācija no reģistra
(vai norāde “nepiemēro”)

Eiropas politiskais fonds
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Apraksts

10.

Tīmekļa vietne

11.

E-pasta adrese

12.

Datums, kad pieņemti statūti

13.

Datums, kad pieņemti visi statūtu grozījumi

14.

Eiropas politiskajā fondā ietilpstošo organizāciju saraksts (pilns
nosaukums un dalības veids)

15.

Priekšsēdētāja/vadītāja vārds un uzvārds

16.

To personu vārds un uzvārds, kam ir piešķirtas administratīvas, fi
nansiālas un tiesiskās pārstāvības pilnvaras, norādot, kāda ir viņu
funkcija un pilnvaras, tām individuāli vai kolektīvi organizācijas
vārdā uzņemoties saistības pret trešām personām un to pārstāvot
tiesvedībā (3)

17.

Ar Eiropas politisko fondu saistītās Eiropas politiskās partijas pilns
nosaukums un reģistrācijas numurs

18.

Ja mītnes dalībvalsts paredz paralēlu reģistrāciju, attiecīgās reģis
trācijas iestādes nosaukums, adrese un tīmekļa vietne (3)

19.

Ja Eiropas politiskais fonds izveidots pēc kādas valsts organizācijas
pārveidošanas:
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Informācija no reģistra
(vai norāde “nepiemēro”)

iepriekšējās organizācijas
— pilns nosaukums (3)
— juridiskais statuss (3)
— valsts reģistrācijas numurs (3)
(1) reģistrācijas numuru piešķīrusi Iestāde saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/2246; ja paralēli tiek piemērota valsts re
ģistrācijas numuru sistēma, valsts reģistrācijas numurs ir šā reģistrācijas numura pēdējais elements (viss, kas seko divu burtu valsts
kodam) un attiecīgā kompetentā iestāde ir norādīta 18. punktā.
(2) Ja laikā, kad tika izveidots šis izraksts, organizācijai vairs nav Eiropas politiskā fonda statusa saskaņā ar Regulu (EK, Euratom)
Nr. 1141/2014, izrakstā sniedz informāciju, kas tiek uzglabāta reģistrā reģistrācijas anulēšanas dienā.
(3) Iestāde nav kompetentā iestāde, tādēļ nevar apstiprināt šīs informācijas likumību vai pilnīgumu; sniegtā informācija ir tā, kas pašlaik
tiek uzglabāta reģistrā.

