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II
(Neleģislatīvi akti)

REGULAS
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/230
(2018. gada 16. februāris),
ar ko nosaukumam “Monor, Monori” (ACVN) piešķir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)
Nr. 1308/2013 99. pantā minēto aizsardzību
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK)
Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 99. pantu,
tā kā:
(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 97. panta 2. un 3. punktu Komisija ir izskatījusi Ungārijas iesniegto
pieteikumu reģistrēt nosaukumu “Monor, Monori”, un pēc tam tas ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 98. pantu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 99. pantu nosaukums “Monor, Monori” būtu jāaizsargā un jāieraksta tās
pašas regulas 104. pantā minētajā reģistrā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Ar šo nosaukumam “Monor, Monori” (ACVN) piešķir aizsardzību.

2. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
(1) OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.
(2) OV C 329, 30.9.2017., 4. lpp.
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Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2018. gada 16. februārī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER
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EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) 2018/231
(2018. gada 26. janvāris)
par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pensiju fondiem (ECB/2018/2)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5. pantu,
ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic
Eiropas Centrālā banka (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu un 6. panta 4. punktu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas atzinumu (2),
tā kā:
(1)

Regulas (EK) Nr. 2533/98 2. panta 1. punkts nosaka, ka, lai pildītu statistikas pārskatu sniegšanas prasības,
Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ar nacionālo centrālo banku (NCB) palīdzību ir tiesības atsauces pārskatu
sniedzēju grupās vākt Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) uzdevumu veikšanai nepieciešamo statistisko
informāciju. No Regulas (EK) Nr. 2533/98 2. panta 2. punkta a) apakšpunkta izriet, ka pensiju fondi (PF) ir
atsauces pārskatu sniedzēji ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasību izpildes vajadzībām, t. sk. monetārās un
finanšu statistikas jomā. Regulas (EK) Nr. 2533/98 3. pantā noteikts, ka ECB precizē faktiskos pārskatu sniedzējus
atsauces pārskatu sniedzēju grupas ietvaros, kā arī pilnvaro ECB pilnībā vai daļēji atbrīvot dažas pārskatu
sniedzēju kategorijas no statistikas pārskatu sniegšanas prasībām.

(2)

Statistikas pārskatu sniegšanas prasību noteikšanas mērķis attiecībā uz PF ir nodrošināt ECB ar atbilstošu
statistiku par PF apakšsektora finanšu aktivitātēm dalībvalstīs, kuru valūta ir euro (turpmāk – “euro zonas
dalībvalstis”), kuras uzskata par vienu ekonomisko teritoriju. Statistiskās informācijas vākšana par PF
nepieciešama, lai nodrošinātu regulāras un ad hoc analītiskās vajadzības, atbalstītu ECB monetārās un finanšu
analīzes veikšanu, kā arī lai ECBS varētu sniegt ieguldījumu finanšu sistēmas stabilitātē.

(3)

NCB jābūt pilnvarotai vākt informāciju par PF no faktiskajiem pārskatu sniedzējiem plašāka statistikas pārskatu
sniegšanas regulējuma ietvaros ar nosacījumu, ka netiek apdraudēta ECB statistikas prasību izpilde. Lai
nodrošinātu caurredzamību, šādos gadījumos pārskatu sniedzēji jāinformē par to, ka dati tiek vākti dažādām
statistikas vajadzībām. Lai mazinātu PF uzlikto pārskatu sniegšanas slogu, NCB jābūt pilnvarotām apvienot savas
saskaņā ar šo regulu noteiktās pārskatu sniegšanas prasības ar pārskatu sniegšanas prasībām, kas noteiktas
saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) (3).

(4)

Turklāt, lai mazinātu PF uzlikto pārskatu sniegšanas slogu, NCB jābūt pilnvarotām nepieciešamo informāciju par
PF, ievērojot vietējos sadarbības līgumus, vākt ar tādas attiecīgās nacionālās kompetentās iestādes (NKI) palīdzību,
kura jau vāc datus par PF.

(5)

Eiropas Nacionālo un reģionālo kontu sistēma Eiropas Savienībā (turpmāk – “EKS 2010”), kas noteikta Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 549/2013 (4), nosaka, ka pārskati par institucionālo vienību aktīviem un
pasīviem tiek sniegti rezidences valstī.

(6)

Statistiskās informācijas vākšanai saskaņā ar šo regulu jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 2533/98 8. pantā noteiktie
konfidenciālas statistiskās informācijas aizsardzības un izmantošanas standarti.

(1) OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.
(2) Atzinums sniegts 2017. gada 26. septembrī.
(3) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1011/2012 (2012. gada 17. oktobris) par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2012/24)
(OV L 305, 1.11.2012., 6. lpp.).
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu
Eiropas Savienībā (OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.).
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(7)

Lai gan tiek atzīts, ka regulas, kas pieņemtas saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās
bankas Statūtu (turpmāk – “ECBS Statūti”) 34.1. pantu, nepiešķir tiesības vai nenosaka pienākumus dalībvalstīm,
kuru valūta nav euro (turpmāk – “ārpus euro zonas esošās dalībvalstis”), ECBS Statūtu 5. pants attiecas gan uz
euro zonas dalībvalstīm, gan uz ārpus euro esošajām zonas dalībvalstīm. ECBS Statūtu 5. pants kopā ar Līguma
par Eiropas Savienību 4. panta 3. punktu paredz pienākumu nacionālajā līmenī izstrādāt un ieviest visus
pasākumus, ko ārpus euro zonas esošās dalībvalstis uzskata par nepieciešamiem, lai vāktu statistisko informāciju,
kas vajadzīga, lai izpildītu ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasības un statistikas jomā laikus sagatavotos šo
valstu kļūšanai par euro zonas dalībvalstīm.

(8)

Lai gan šī regula galvenokārt attiecas uz PF, pilnīga informācija par PF aktīviem var nebūt tieši pieejama no PF,
tāpēc attiecīgā NCB faktiskajos pārskatu sniedzējos var iekļaut pensiju pārvaldītājus.

(9)

Regulas (EK) Nr. 2533/98 7. panta 1. punkts nosaka, ka ECB ir tiesības noteikt sankcijas pārskatu sniedzējiem,
kuri nepilda ECB regulās vai lēmumos noteiktās statistikas pārskatu sniegšanas prasības.

(10)

Līdz 2022. gadam ECB Padome novērtē guvumus un izmaksas attiecībā uz: a) pārskatu sniedzēju veiktajai datu
nosūtīšanai paredzētā laika samazināšanu līdz piecām nedēļām pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru attiecas dati, un
b) statistikas pārskatu sniegšanas prasību piemērošanas jomas paplašināšanu, lai aptvertu PF pārskatu sniegšanu
kredītu dalījumā, ņemot vērā šā sektora izsniegto kredītu ekonomiskā nozīmīguma palielināšanos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Definīcijas
Šajā regulā:
1) “pensiju fonds (PF)” (EKS 2010 S.129 apakšsektors) ir finanšu sabiedrība vai kvazisabiedrība, kas nodarbojas
galvenokārt ar finanšu starpniecību sociālo risku un apdrošināto personu vajadzību (sociālā apdrošināšana)
apvienošanas rezultātā. Pensiju fonds kā sociālās apdrošināšanas shēma, kas nodrošina pensijas ienākumus un var
nodrošināt pabalstus nāves vai invaliditātes gadījumā.
Definīcijā netiek iekļauti:
a) ieguldījumu fondi (IF), kas definēti Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) (1)
1. pantā;
b) vērtspapīrošanas darījumos iesaistītas finanšu instrumentsabiedrības, kas definētas Eiropas Centrālās bankas
Regulas (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) (2) 1. pantā;
c) monetārās finanšu iestādes (MFI), kas definētas Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 1071/2013
(ECB/2013/33) (3) 1. pantā;
d) apdrošināšanas sabiedrības,
(ECB/2014/50) (4) 1. pantā;

kas

definētas

Eiropas

Centrālās

bankas

Regulas

(ES)

Nr.

1374/2014

e) neautonomi pensiju fondi, kas nav institucionālas vienības un ir daļa no institucionālās vienības, kura tos
izveidojusi;
f) sociālās nodrošināšanas fondi, kas definēti EKS 2010 2.117. punktā;
2) “pārskatu sniedzēji” atbilst Regulas (EK) Nr. 2533/98 1. panta definīcijai;
(1) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1073/2013 (2013. gada 18. oktobris) par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku
(ECB/2013/38) (OV L 297, 7.11.2013., 73. lpp.).
(2) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1075/2013 (2013. gada 18. oktobris) par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instru
mentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/40) (OV L 297, 7.11.2013., 107. lpp.).
(3) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1071/2013 (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci
(ECB/2013/33) (OV L 297, 7.11.2013., 1. lpp.).
(4) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1374/2014 (2014. gada 28. novembris) par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām apdroši
nāšanas sabiedrībām (ECB/2014/50) (OV L 366, 20.12.2014., 36. lpp.).
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3) “rezidents” atbilst Regulas (EK) Nr. 2533/98 1. panta definīcijai. Šajā regulā, ja juridiskajai personai nav vērā
ņemamas fiziskās klātbūtnes, tās rezidenci nosaka pēc ekonomiskās teritorijas, saskaņā ar kuras tiesību aktiem šāda
persona nodibināta. Ja juridiskā persona nav reģistrēta, kā kritēriju izmanto juridisko domicilu, t. i., valsti, kuras
tiesību sistēma regulē šīs personas izveidi un turpmāko pastāvēšanu;
4) “attiecīgā NCB” ir tās euro zonas dalībvalsts NCB, kuras rezidents ir PF un/vai pensiju pārvaldītājs;
5) “attiecīgā NKI” ir tās euro zonas dalībvalsts NKI, kuras rezidents ir PF un/vai pensiju pārvaldītājs;
6) “pensiju pārvaldītājs” atbilst EKS 2010 5.185. panta definīcijai;
7) “dati vērtspapīru dalījumā” ir dati individuālu vērtspapīru dalījumā;
8) “dati posteņu dalījumā” ir dati individuālu aktīvu vai pasīvu dalījumā;
9) “kopsavilkuma dati” ir dati, kas nav individuālu aktīvu vai pasīvu dalījumā;
10) “finanšu darījums” ir darījums, kas izriet no finanšu aktīvu vai pasīvu īpašumtiesību rašanās, izbeigšanās vai maiņas,
kā sīkāk aprakstīts II pielikuma 5. daļā;
11) “pārvērtēšanas korekcijas” ir pārmaiņas aktīvu un pasīvu vērtējumā, kas izriet no aktīvu un pasīvu cenas pārmaiņām
un/vai valūtas kursa ietekmes uz ārvalstu valūtā denominētu aktīvu un pasīvu vērtību euro, kā sīkāk aprakstīts
II pielikuma 5. daļā.

2. pants
Faktiskie pārskatu sniedzēji
1.

Faktiskie pārskatu sniedzēji ir PF, kas ir euro zonas dalībvalstu rezidenti.

2.
Uz PF, kas ir faktiskie pārskatu sniedzēji, attiecas visas statistikas pārskatu sniegšanas prasības, ja vien netiek
piemērots kāds no saskaņā ar 7. pantu piešķirtajiem atbrīvojumiem.
3.
Neierobežojot 1. punktu, informācijas par PF aktīviem un pasīviem vākšanas vajadzībām saskaņā ar I pielikuma
3. daļu attiecīgā NCB var nolemt, ka faktiskajos pārskatu sniedzējos iekļauj atsevišķus pensiju pārvaldītājus, kas ir
attiecīgās NCB dalībvalsts rezidenti. Šādos gadījumos minētā NCB var piešķirt atbrīvojumu PF, kas saistīts ar faktiskajos
pārskatu sniedzējos iekļauto pensiju pārvaldītāju, ar nosacījumu, ka saskaņā ar I pielikuma 3. daļu prasītā statistiskā
informācija tiek savākta no attiecīgā pensiju pārvaldītāja vai citiem pieejamiem avotiem. NCB laikus pārbauda šā
nosacījuma izpildi, lai, vienojoties ar ECB, vajadzības gadījumā no nākamā kalendārā gada sākuma piešķirtu vai atsauktu
atbrīvojumus.

3. pants
PF saraksts statistikas vajadzībām
1.
ECB Valde statistikas vajadzībām izveido un uztur to PF un pensiju pārvaldītāju sarakstu, kuri saskaņā ar šo regulu
ir faktiskie pārskatu sniedzēji. Saraksts var balstīties uz esošajiem nacionālo iestāžu sagatavotajiem PF sarakstiem, ja šādi
saraksti ir pieejami, tos papildinot ar citiem PF un pensiju pārvaldītājiem, kas atbilst PF un pensiju pārvaldītāju definīcijai
1. pantā.
2.
NCB un ECB šo sarakstu un tā atjauninājumus atbilstošā veidā dara pieejamus, t. sk. ar elektroniskiem līdzekļiem,
izmantojot internetu vai – pēc attiecīgo pārskatu sniedzēju pieprasījuma – papīra dokumenta veidā.
3.
Ja 2. punktā minētā saraksta jaunākā elektroniskā versija nav pareiza, ECB nepiemēro sankcijas pārskatu
sniedzējam, kurš nav pienācīgi izpildījis statistikas pārskatu sniegšanas prasības, labticīgi paļaujoties uz nepareizo
sarakstu.
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4. pants
Statistikas pārskatu sniegšanas prasības
1.
Pārskatu sniedzēji saskaņā ar I un II pielikumu tieši vai, ievērojot vietējos sadarbības līgumus, ar attiecīgās NKI
palīdzību attiecīgajai NCB sniedz:
a) katru ceturksni – ceturkšņa beigu bilances krājumu aktīvu datus par PF aktīviem un saskaņā ar 5. pantu attiecīgos
gadījumos ceturkšņa bilances aktīvu puses datus par pārvērtēšanas korekcijām vai finanšu darījumiem;
b) katru gadu – gada bilances krājumu datus par PF pasīviem un saskaņā ar 5. pantu attiecīgos gadījumos gada bilances
pasīvu puses datus par pārvērtēšanas korekcijām vai finanšu darījumiem;
c) katru gadu – gada beigu datus par pensiju shēmu dalībnieku skaitu aktīvo dalībnieku, pasīvo dalībnieku un
pensionēto dalībnieku dalījumā.
2.
NCB ceturkšņa aplēses par PF pasīviem iegūst, pamatojoties uz gada datiem, ko pārskatu sniedzēji snieguši saskaņā
ar 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu.
3.

NCB informē pārskatu sniedzējus par dažādajām vajadzībām, kurām tiek vākti to dati.

4.
Lai mazinātu PF uzlikto pārskatu sniegšanas slogu, NCB ir tiesības apvienot savas saskaņā ar šo regulu noteiktās
pārskatu sniegšanas prasības ar pārskatu sniegšanas prasībām, kas noteiktas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1011/2012
(ECB/2012/24).
5.
Ja attiecīgā NCB nav nolēmusi faktiskajos pārskatu sniedzējos saskaņā ar 2. panta 3. punktu iekļaut pensiju
pārvaldītāju, attiecīgais pensiju pārvaldītājs, kura rīcībā ir dati, kas jāsniedz saskaņā ar 4. panta 1. un 2. punktu un
5. panta 1. punkta a) apakšpunktu, šos datus savlaicīgi sniedz PF, lai PF varētu pildīt statistikas pārskatu sniegšanas
prasības saskaņā ar 8. pantu. Ja PF nepilda statistikas pārskatu sniegšanas prasības, jo pensiju pārvaldītājs šos datus nav
sniedzis PF, NCB lemj par pensiju pārvaldītāja iekļaušanu faktiskajos pārskatu sniedzējos saskaņā ar 2. panta 3. punktu.

5. pants
Pārvērtēšanas korekcijas un finanšu darījumi
1.

Informāciju par pārvērtēšanas korekcijām un finanšu darījumiem iegūst šādi.

a) Pārskatu sniedzēji saskaņā ar attiecīgās NCB norādījumiem sniedz pārskatus par pārvērtēšanas korekcijām vai finanšu
darījumiem attiecībā uz informāciju, kas sniegta kopsavilkuma datu veidā.
b) NCB iegūst vērtspapīru darījumu vērtības aplēses no datiem vērtspapīru dalījumā vai datus par šādiem darījumiem
vērtspapīru dalījumā vāc tieši no pārskatu sniedzējiem. NCB var izmantot līdzīgu metodi arī attiecībā uz aktīviem, kas
nav vērtspapīri, vācot datus posteņu dalījumā.
c) PF izsniegto pensiju tiesību gadījumā finanšu darījumu vērtības aplēses iegūst:
i) pārskatu sniedzēji, ievērojot attiecīgās NCB norādes un balstoties uz labāko praksi, kas var tikt noteikta euro
zonas līmenī; vai
ii) attiecīgā NCB, pamatojoties uz PF sniegtajiem datiem.
2.

Papildu norādījumi attiecībā uz pārvērtēšanas korekciju un finanšu darījumu apkopošanu noteikti II pielikumā.

6. pants
Grāmatvedības noteikumi
1.
Ja šajā regulā nav noteikts citādi, sniedzot pārskatus saskaņā ar šo regulu, PF ievēro nacionālajos tiesību aktos, ar
kuriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/41/EK (1), vai citos PF piemērojamos nacionālajos vai
starptautiskajos standartos noteiktos grāmatvedības noteikumus, pamatojoties uz NCB sniegtajiem norādījumiem.
(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/41/EK (2003. gada 3. jūnijs) par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību
un uzraudzību (OV L 235, 23.9.2003., 10. lpp.).

17.2.2018.
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2.
No atlikušās kredītu pamatsummas atskaita norakstīšanu un samazināšanu, ko nosaka saskaņā ar attiecīgo grāmat
vedības praksi, un datus par to sniedz atsevišķi.
3.
Neierobežojot euro zonas dalībvalstīs dominējošo grāmatvedības praksi un neto atlikumu aprēķināšanas kārtību,
statistikas vajadzībām datus par visiem finanšu aktīviem un pasīviem sniedz, ievērojot bruto principu.

7. pants
Atbrīvojumi
1.

Mazajiem PF var piešķirt šādus atbrīvojumus.

a) NCB var piešķirt atbrīvojumus kopējo aktīvu ziņā mazākajiem PF, ja PF, kurus iekļauj ceturkšņa kopsavilkuma
bilancē, veido vismaz 85 % no kopējiem to PF aktīviem, kuri ir attiecīgās euro zonas dalībvalsts rezidenti;
b) ievērojot 13. pantu, NCB var piešķirt atbrīvojumus mazākajiem PF, ja PF ceturkšņa kopsavilkuma aktīvi ir mazāki par
25 miljoniem euro vai ja tā dalībnieku skaits ir mazāks par 100, pamatojoties uz attiecīgās NCB vai NKI rīcībā
esošajiem pēdējiem iesniegtajiem gada datiem vai – attiecībā uz pirmo pārskatu sniegšanu – datiem, kuri sniegti par
2018. gadu. Attiecīgā NCB nodrošina, ka to PF aktīvi, kurus iekļauj ceturkšņa kopsavilkuma bilancē, veido vismaz
80 % no kopējiem to PF aktīviem, kuri ir attiecīgās euro zonas dalībvalsts rezidenti;
c) PF, kuriem saskaņā ar a) vai b) apakšpunktu piešķirts atbrīvojums 4. pantā noteiktajām pārskatu sniegšanas prasībām,
tomēr katru gadu pilda 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktās pārskatu sniegšanas prasības ar nosacījumu, ka
to PF aktīvi, kurus iekļauj gada kopsavilkuma bilancē, veido vismaz 95 % no kopējiem to PF aktīviem, kuri ir
attiecīgās euro zonas dalībvalsts rezidenti;
d) PF, kuriem piešķirts atbrīvojums saskaņā ar a) vai b) apakšpunktu, sniedz gada datus vismaz par kopējiem aktīviem
parāda vērtspapīru, kapitāla vērtspapīru, ieguldījumu fondu akciju/daļu un citu debitoru/kreditoru parādu dalījumā;
e) NCB katru gadu laikus pārbauda a)–c) apakšpunktā noteikto nosacījumu izpildi, lai varētu piešķirt vai vajadzības
gadījumā atsaukt atbrīvojumus, tiem stājoties spēkā otra sekojošā kalendārā gada sākumā.
2.
Tomēr PF var izvēlēties neizmantot atbrīvojumus un pilnībā ievērot 4. pantā noteiktās statistikas pārskatu
sniegšanas prasības. Ja PF izdara šādu izvēli, pirms jebkuras izņēmumu izmantošanas PF saņem attiecīgās NCB atļauju.

8. pants
Savlaicīgums
1.
Pārskatu sniedzēji, ievērojot vietējos sadarbības līgumus, attiecīgajai NCB vai attiecīgajai NKI, vai abām prasītos
ceturkšņa datus nosūta ne vēlāk kā 10 nedēļas pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru dati attiecas. Šo termiņu pēc tam katru
gadu samazina par vienu nedēļu, un 2022. gadā tas ir septiņas nedēļas.
2.
Pārskatu sniedzēji, ievērojot vietējos sadarbības līgumus, attiecīgajai NCB vai attiecīgajai NKI, vai abām prasītos
gada datus nosūta ne vēlāk kā 20 nedēļas pēc tā gada beigām, uz kuru dati attiecas. Šo termiņu pēc tam katru gadu
samazina par divām nedēļām, un 2022. gadā tas ir 14 nedēļas.

9. pants
Obligātie standarti un nacionālā pārskatu sniegšanas kārtība
1.
Pārskatu sniedzēji pilda pārskatu sniegšanas prasības, kas uz tiem attiecas saskaņā ar III pielikumā noteiktajiem
obligātajiem datu nosūtīšanas, precizitātes, konceptuālās atbilstības un labojumu standartiem.
2.
NCB nosaka un ievieš pārskatu sniegšanas kārtību, kas jāievēro faktiskajiem pārskatu sniedzējiem. NCB nodrošina,
ka šī pārskatu sniegšanas kārtība sniedz prasīto statistisko informāciju un ļauj precīzi pārbaudīt III pielikumā izklāstīto
obligāto datu nosūtīšanas, precizitātes, konceptuālās atbilstības un labojumu standartu ievērošanu.
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10. pants
Apvienošanās, sadalīšana un reorganizācija
Apvienošanās, sadalīšanas vai reorganizācijas gadījumā, kas varētu ietekmēt pārskatu sniedzēja statistisko pienākumu
izpildi, pārskatu sniedzējs tieši vai, ievērojot vietējos sadarbības līgumus, ar attiecīgās NKI palīdzību informē attiecīgo
NCB par procedūrām, kas plānotas, lai izpildītu šajā regulā izklāstītās statistikas pārskatu sniegšanas prasības, tiklīdz
nolūks īstenot minētās darbības publicēts un pienācīgu laiku pirms to stāšanās spēkā.
11. pants
Pārbaude un piespiedu vākšana
NCB īsteno tiesības pārbaudīt vai vākt piespiedu kārtā informāciju, kas pārskatu sniedzējiem jāsniedz saskaņā ar šo
regulu, neierobežojot ECB tiesības pašai īstenot šādas tiesības. Šīs tiesības NCB jo īpaši īsteno, ja faktisko pārskatu
sniedzēju grupā iekļautā iestāde neievēro šīs regulas III pielikumā noteiktos pārraides, precizitātes, jēdzienu atbilstības un
labojumu obligātos standartus.
12. pants
Pirmā pārskatu sniegšana
1.
Pirmā pārskatu sniegšana sākas ar ceturkšņa aktīvu datiem par 2019. gada 3. ceturksni un gada pasīvu datiem un
datiem par dalībniekiem par 2019. gadu. Šos datus sniedz saskaņā ar 8. pantu.
2.
Šīs regulas 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētos PF gada aktīvu datus par 2018. gadu saskaņā ar minētajiem
noteikumiem sniedz līdz 2019. gada beigām.
3.
Lai saskaņā ar 4. panta 2. punktu iegūtu PF pasīvu ceturkšņa aplēses par 2019. gadu, NCB izmanto attiecīgajā NCB
vai NKI pieejamos gada pasīvu datus par 2018. gadu.
13. pants
Pārejas noteikumi
Ja NCB nosaka izņēmumu saskaņā ar 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu, attiecīgā NCB nodrošina, ka PF, kurus iekļauj
ceturkšņa kopsavilkuma bilancē, veido vismaz 75 % no kopējiem to PF aktīviem, kuri ir attiecīgās euro zonas dalībvalsts
rezidenti, pirmajā pārskatu sniegšanā un ne vēlāk kā dienā, līdz kurai pārskatu sniedzējiem jāsniedz ceturkšņa un gada
dati par 2022. gadu saskaņā ar 8. pantu.
14. pants
Nobeiguma noteikumi
Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.
Frankfurtē pie Mainas, 2018. gada 26. janvārī
ECB Padomes vārdā –
ECB priekšsēdētājs
Mario DRAGHI
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I PIELIKUMS
STATISTIKAS PĀRSKATU SNIEGŠANAS PRASĪBAS
1. DAĻA

Vispārīgās statistikas pārskatu sniegšanas prasības
1. Faktiskajiem pārskatu sniedzējiem katru ceturksni jāsniedz šāda statistiskā informācija:
a) dati vērtspapīru līmenī par vērtspapīriem ar ISIN kodu;
b) dati par vērtspapīriem bez ISIN koda vērtspapīru dalījumā vai kopsavilkuma veidā instrumentu/termiņu kategoriju
un darījuma partneru dalījumā;
c) dati par aktīviem, kas nav vērtspapīri, posteņu dalījumā vai kopsavilkuma veidā instrumentu/termiņu kategoriju
un darījuma partneru dalījumā.
2. Kopsavilkuma datus sniedz par krājumiem un saskaņā ar attiecīgās nacionālās centrālās bankas (NCB) norādījumiem
par: a) pārvērtēšanu cenu un valūtas kursa pārmaiņu dēļ; vai b) finanšu darījumiem.
3. Turklāt pensiju fondi (PF), kuri ir euro zonas dalībvalsts rezidenti, katru gadu sniedz datus par pasīviem, kā noteikts
II pielikumā.
4. Dati, kuri vērtspapīru dalījumā jāsniedz attiecīgajai NCB, attiecībā uz vērtspapīriem ar ISIN kodu noteikti 2.1. tabulā,
bet attiecībā uz vērtspapīriem bez ISIN koda – 2.2. tabulā. Ceturkšņa pārskatu sniegšanas prasības attiecībā uz
kopsavilkuma datiem par krājumiem un pārvērtēšanām cenu un valūtas kursa dēļ vai finanšu darījumiem noteiktas
1.a un 1.c tabulā. Gada pārskatu sniegšanas prasības attiecībā uz kopsavilkuma datiem par krājumiem un pārvēr
tēšanām cenu un valūtas kursa dēļ vai finanšu darījumiem noteiktas 1.b tabulā. Gada dati, kuri jāsniedz par pensiju
shēmu dalībnieku skaitu, noteikti 3. tabulā.
2. DAĻA

Pensiju fondu rezerves
1. Pensijas fondu rezervju kontekstā attiecībā uz turpmāk tekstā norādītajām gada pārskatu sniegšanas prasībām, ja
datus nevar noteikt tieši, pārskatu sniedzēji veic aplēses, ievērojot attiecīgās NCB norādījumus un pamatojoties uz
vispārējo labāko praksi, kas var tikt noteikta euro zonas līmenī:
— pensiju tiesības definēto iemaksu un definēto pabalstu shēmu dalījumā,
— pārvērtēšanas korekcijas (t. sk. valūtas kursa korekcijas) vai finanšu darījumi visiem prasītajiem dalījumiem, kā
norādīts 1.b tabulā.
2. NCB veiks ceturkšņa aplēses, pamatojoties uz pārskatu sniedzēju sniegtajiem gada datiem.
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3. DAĻA

Pārskatu tabulas

1.a tabula
LV

AKTĪVI

Krājumi un pārvērtēšanas korekcijas (t. sk. valūtas kursa korekcijas) vai finanšu darījumi
Dati, kas jāsniedz katru ceturksni
Iekšzeme/Euro zonas dalībvalstis, izņemot iekšzemi (kopā)
Ne-MFI (kopā)

Kopā

AKTĪVI (kopā)

1. Nauda un noguldījumi (EKS
2010: F.21., F.22. un F.29.)
t. sk. pārvedami noguldījumi (EKS
2010: F.22.)
2. Parāda vērtspapīri (EKS 2010:
F.3.)
līdz 1 gadam

MFI
(S.121 +
S.122)

Vispārējā
valdība
(S.13)

Kopā

Ieguldī
jumu
fondi,
izņemot
NTF
(S.124)

Citi finanšu starpnieki
(S.125), finanšu palīg
sabiedrības (S.126),
piesaistošās finanšu
iestādes un naudas
aizdevēji (S.127)

Apdroši
nāšanas
sabied
rības
(S.128)

Pensiju
fondi
(S.129)

Nefinanšu
sabied
rības
(S.11)

Mājsaimnie
cības +
mājsaimnie
cības apkalpo
jošās
bezpeļņas
organizācijas
(S.14 + S.15)

Pārējā
pasaule
(kopā)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Citi rezidenti

ilgāk par 1 gadu un līdz 2 gadiem
ilgāk par 2 gadiem
3. Kredīti (EKS 2010: F.4.)
līdz 1 gadam
ilgāk par 1 gadu un līdz 5 gadiem
4. Pašu kapitāls (EKS 2010: F.51.)
t. sk. biržas sarakstā iekļautas akci
jas (EKS 2010: F.511.)

17.2.2018.

ilgāk par 5 gadiem

17.2.2018.

Iekšzeme/Euro zonas dalībvalstis, izņemot iekšzemi (kopā)
Ne-MFI (kopā)
Citi rezidenti
Kopā

Vispārējā
valdība
(S.13)

Kopā

Ieguldī
jumu
fondi,
izņemot
NTF
(S.124)

Citi finanšu starpnieki
(S.125), finanšu palīg
sabiedrības (S.126),
piesaistošās finanšu
iestādes un naudas
aizdevēji (S.127)

Apdroši
nāšanas
sabied
rības
(S.128)

Pensiju
fondi
(S.129)

Nefinanšu
sabied
rības
(S.11)

Mājsaimnie
cības +
mājsaimnie
cības apkalpo
jošās
bezpeļņas
organizācijas
(S.14 + S.15)

Pārējā
pasaule
(kopā)
LV

MFI
(S.121 +
S.122)

t. sk. biržas sarakstā neiekļautas
akcijas (EKS 2010: F.512.)
t.sk. cits pašu kapitāls (EKS 2010:
F.519.)

NTF apliecības/daļas (EKS 2010:
F.521.)
Ieguldījumu fondu, izņemot NTF,
apliecības/daļas
(EKS
2010:
F.522.)
t. sk. obligāciju fondi
t. sk. kapitāla vērtspapīru fondi
t. sk. jauktie fondi
t. sk. nekustamā īpašuma fondi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5. Ieguldījumu
fondu
apliecī
bas/daļas (EKS 2010: F.52.)

t. sk. riska ieguldījumu fondi
t. sk. citi fondi
6. Pensiju fondu rezerves (EKS
2010: F.6.)
t. sk. pensiju fondu prasības pret
pensiju pārvaldītājiem (EKS 2010:
F.64.)
t. sk. pārapdrošināšanas atgūsta
mās summas (F.61)
7. Atvasinātie finanšu instrumenti
(EKS 2010: F.7.)
L 45/11

8. Citas debitoru/kreditoru saistī
bas (EKS 2010: F.8.)
9. Nefinanšu aktīvi
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1.b tabula
PASĪVI

Krājumi un pārvērtēšanas korekcijas (t. sk. valūtas kursa korekcijas) vai finanšu darījumi
Dati, kas jāsniedz katru gadu (1)
LV

Iekšzeme/Euro zonas dalībvalstis, izņemot iekšzemi (kopā)
Ne-MFI (kopā)
Citi rezidenti

Kopā

10.

Saņemtie kredīti (EKS 2010:
F.4.)
Līdz 1 gadam
Ilgāk par 1 gadu un līdz 5 ga
diem
Ilgāk par 5 gadiem

11.

Emitētie parāda vērtspapīri
(EKS 2010: F.3.)
12. Pašu kapitāls (EKS 2010: F.5.,
F.519.)
13. Tehniskās
rezerves
(EKS
2010: F.6.) (2)
13.1. Pensiju tiesības (EKS 2010:
F.63.)
t. sk. definēto iemaksu shēmas

Kopā

Ieguldī
jumu
fondi,
izņemot
NTF
(S.124)

Citi finanšu starpnieki
(S.125), finanšu palīg
sabiedrības (S.126),
piesaistošās finanšu
iestādes un naudas
aizdevēji (S.127)

Apdroši
nāšanas
sabied
rības
(S.128)

Pensiju
fondi
(S.129)

Nefinanšu
sabied
rības
(S.11)

Pārējā
pasaule
(kopā)

17.2.2018.

t. sk. definēto pabalstu shē
mas (3)
13.2. pensiju fondu prasības pret pen
siju pārvaldītājiem (EKS 2010:
F.64.)
13.3 Tiesības uz nepensiju pabalstiem
(EKS 2010: F.65.)

Vispārējā
valdība
(S.13)
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PASĪVI (kopā)

MFI
(S.121 +
S.122)

Mājsaimnie
cības +
mājsaimnie
cības apkalpo
jošās
bezpeļņas
organizācijas
(S.14 +
S.15) (4)

17.2.2018.

Iekšzeme/Euro zonas dalībvalstis, izņemot iekšzemi (kopā)
Ne-MFI (kopā)
Citi rezidenti

14.
15.

(1)
(2)
(3)
(4)

Kopā

Citi finanšu starpnieki
(S.125), finanšu palīg
sabiedrības (S.126),
piesaistošās finanšu
iestādes un naudas
aizdevēji (S.127)

Apdroši
nāšanas
sabied
rības
(S.128)

Pensiju
fondi
(S.129)

Nefinanšu
sabied
rības
(S.11)

Pārējā
pasaule
(kopā)

Atvasinātie finanšu instru
menti (EKS 2010: F.71.)
Citas debitoru/kreditoru sais
tības (EKS 2010: F.8.)
Neto vērtība (ESA 2010:
B.90.)
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16.

Vispārējā
valdība
(S.13)

Ieguldī
jumu
fondi,
izņemot
NTF
(S.124)

LV

MFI
(S.121 +
S.122)

Kopā

Mājsaimnie
cības +
mājsaimnie
cības apkalpo
jošās
bezpeļņas
organizācijas
(S.14 +
S.15) (4)

Ceturkšņa aplēses, ko sniedz NCB.
Kopējās tehniskās rezerves var ietvert dzīvības apdrošināšanu.
Nosacītās definētu iemaksu shēmas un hibrīdshēmas grupē kā definēto pabalstu shēmas.
Tiesības, kas attiecas tikai uz mājsaimniecībām (S.14)

1.c tabula
VALSTU DALĪJUMS

Krājumi un pārvērtēšanas korekcijas (t. sk. valūtas kursa korekcijas) vai finanšu darījumi
Aktīvu dati, kas jāsniedz katru ceturksni, un pasīvu dati, kas jāsniedz katru gadu (1)
Pārējie euro zonas rezidenti (izņemot iekšzemes)
BE

DE

EE

IE

GR

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

MT

NL

AT

PT

SI

SK

FI

AKTĪVI (kopā)

Nauda un noguldījumi
Parāda vērtspapīri (EKS 2010: F.3.)
MFI emitēti
līdz 1 gadam

(1) Ceturkšņa aplēses, ko sniedz NCB.
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ilgāk par 1 gadu

BE

DE

EE

IE

GR

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

MT

NL

AT

PT

SI

SK

FI

L 45/14

Pārējie euro zonas rezidenti (izņemot iekšzemes)

ne-MFI emitēti
Vispārējā valdība
LV

līdz 1 gadam
ilgāk par 1 gadu
Citi rezidenti
līdz 1 gadam

Pašu kapitāls (EKS 2010: F.51.)
MFI emitēti
t. sk. biržas sarakstā iekļautas
akcijas (EKS 2010: F.511.)
t. sk. biržas sarakstā neiekļau
tas akcijas (EKS 2010: F.512.)
t. sk. cits pašu kapitāls (EKS
2010: F.519.)
ne-MFI emitēti
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ilgāk par 1 gadu

Vispārējā valdība
t. sk. biržas sarakstā ie
kļautas akcijas (EKS 2010:
F.511.)
t. sk. biržas sarakstā neie
kļautas akcijas (EKS 2010:
F.512.)
t. sk. cits pašu kapitāls
(EKS 2010: F.519.)
Citi rezidenti
17.2.2018.

t. sk. biržas sarakstā ie
kļautas akcijas (EKS 2010:
F.511.)

BE

DE

EE

IE

GR

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

MT

NL

AT

PT

SI

SK

FI

LV

t. sk. biržas sarakstā neie
kļautas akcijas (EKS 2010:
F.512.)
t. sk. cits pašu kapitāls
(EKS 2010: F.519.)
Ieguldījumu fondu apliecības/daļas
(EKS 2010: F.52.)
PASĪVI (kopā)
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Pārējie euro zonas rezidenti (izņemot iekšzemes)

Pensiju tiesības (EKS 2010: F. 63.) (1)
(1) Ceturkšņa aplēses, ko sniedz NCB.

BG
AKTĪVI (kopā)

Nauda un noguldījumi
Parāda vērtspapīri (EKS 2010: F.3.)
MFI emitēti

CZ

DK

HR

HU

PL

RO

SE

UK

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Neiesaistītās dalībvalstis

līdz 1 gadam
ilgāk par 1 gadu
ne-MFI emitēti
Vispārējā valdība
līdz 1 gadam
ilgāk par 1 gadu
Citi rezidenti

ilgāk par 1 gadu
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līdz 1 gadam

BG

CZ

DK

HR

HU

PL

RO

SE

UK
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Neiesaistītās dalībvalstis

Pašu kapitāls (EKS 2010: F.51.)
MFI emitēts
LV

t.sk. biržas sarakstā iekļautas
akcijas (EKS 2010: F.511.)
t.sk. biržas sarakstā neiekļautas
akcijas (EKS 2010: F.512.)
t.sk. cits pašu kapitāls (EKS
2010: F.519.)
ne-MFI emitēti

t.sk. biržas sarakstā iekļau
tas akcijas (EKS 2010:
F.511.)
t.sk. biržas sarakstā neie
kļautas akcijas (EKS 2010:
F.512.)
t.sk. cits pašu kapitāls
(EKS 2010: F.519.)
Citi rezidenti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Vispārējā valdība

t.sk. biržas sarakstā iekļau
tas akcijas (EKS 2010:
F.511.)
t.sk. biržas sarakstā neie
kļautas akcijas (EKS 2010:
F.512.)
t.sk. cits pašu kapitāls
(EKS 2010: F.519.)
Ieguldījumu fondu apliecības/daļas
(EKS 2010: F.52.)
PASĪVI (kopā)

(1) Ceturkšņa aplēses, ko sniedz NCB.

17.2.2018.

Pensiju tiesības (EKS 2010: F.63.) (1)

Brazīlija

Ķīna

Honkonga

Indija

Japāna

Krievija

Šveice

ASV

Citas
starptauti
skās orga
nizācijas

Ārzonu
finanšu
centri (kā
grupa)

LV

AKTĪVI (kopā)

Kanāda

ES
iestādes

17.2.2018.

Galvenie darījuma partneri ārpus ES

Nauda un noguldījumi
Parāda vērtspapīri (EKS 2010: F.3.)
līdz 1 gadam

Pašu kapitāls (EKS 2010: F.51.)
t.sk. biržas sarakstā iekļautas akci
jas (EKS 2010: F.511.)
t.sk. biržas sarakstā neiekļautas ak
cijas (EKS 2010: F.512.)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

ilgāk par 1 gadu

t.sk. cits pašu kapitāls (EKS 2010:
F.519.)
Ieguldījumu fondu apliecības/daļas
(EKS 2010: F.52.)
PASĪVI (kopā)

Pensiju tiesības (EKS 2010: F.63.) (1)
(1) Ceturkšņa aplēses, ko sniedz NCB.
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2. tabula
Prasītie dati vērtspapīru dalījumā

Katrā no 2.1. un 2.2. tabulas datu laukiem norāda datus par katru vērtspapīru, kas klasificēts kategorijā “parāda
vērtspapīri”, “pašu kapitāls” un “ieguldījumu fonda akcijas/daļas” (kā definēts II pielikuma 1. daļas A tabulā). 2.1. tabula
atsaucas uz vērtspapīriem, kuriem piešķirts ISIN kods, bet 2.2. tabula atsaucas uz vērtspapīriem bez ISIN koda.
2.1. tabula. Vērtspapīru ar ISIN kodu turējumi
Datu laukos datus par katru vērtspapīru norāda, ievērojot šādus noteikumus.
1. Jāsniedz dati 1. datu laukā.
2. Ja attiecīgā NCB tieši nevāc datus par darījumiem vērtspapīru dalījumā, jāsniedz dati divos no trim – 2., 3. un 4. –
datu laukiem (t. i., 2. un 3. datu laukā, 2. un 4. datu laukā vai 3. un 4. datu laukā). Ja dati tiek vākti par 3. lauku, tos
jāvāc arī par 3.b lauku.
3. Ja attiecīgā NCB tieši vāc datus par darījumiem vērtspapīru dalījumā, jāsniedz dati arī šādos datu laukos:
a) 5. datu lauks vai 6. un 7. datu laukā, un
b) 4. datu lauks vai 2. un 3. datu lauks.
4. Attiecīgā NCB var pieprasīt pārskatu sniedzējiem sniegt datus arī 8., 9., 10. un 11. datu laukā.
5. Attiecīgā NCB nodrošinās, ka tvērums, kas pamatojas uz sniegtajiem datiem, par 95 % aptvers vērtspapīrus ar ISIN
kodu, bet NCB netiek prasīts palielināt pārskatu sniedzēju skaitu kopējo aktīvu ziņā, ja piešķirti atbrīvojumi saskaņā
ar 7. pantu.
Lauks

Nosaukums

1.

ISIN kods

2.

Vienību skaits vai nominālvērtību kopsumma

3.

Cena

3.b

Kotācijas bāze

4.

Tirgus vērtības kopējā summa

5.

Finanšu darījumi

6.

Nopirktie (aktīvi) vai emitētie (pasīvi) vērtspapīri

7.

Pārdotie (aktīvi) vai dzēstie (pasīvi) vērtspapīri

8.

Vērtspapīra denominācijas valūta

9.

Citas apjoma pārmaiņas nominālvērtībā

10.

Citas apjoma pārmaiņas tirgus vērtībā

11.

Portfeļieguldījumi vai tiešās investīcijas

2.2. tabula. Vērtspapīru bez ISIN koda turējumi
Dati datu laukos jāsniedz: a) par katru vērtspapīru; vai b) apkopojot vairākus vērtspapīrus vienā postenī.
Šādus noteikumus piemēro a) apakšpunktā minētajā gadījumā.
1. Jāsniedz dati 1., 12., 13., 14., 15. un 17. laukā.
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2. Ja attiecīgā NCB tieši nevāc datus par darījumiem vērtspapīru dalījumā, jāsniedz dati divos no trim – 2., 3. un 4. –
datu laukiem (t. i., 2. un 3. datu laukā, 2. un 4. datu laukā vai 3. un 4. datu laukā).
3. Ja attiecīgā NCB tieši vāc datus par darījumiem vērtspapīru dalījumā, jāsniedz dati arī šādos datu laukos:
a) 5. datu laukā vai 6. un 7. datu laukā; un
b) 4. datu laukā vai 2. un 3. datu laukā.
4. Ja dati tiek vākti par 3. lauku, tie jāvāc arī par 3.b lauku.
5. Attiecīgā NCB var pieprasīt pārskatu sniedzējiem sniegt datus arī 3.b, 8., 9., 10. un 11. datu laukā.
Šādus noteikumus piemēro b) apakšpunktā minētajā gadījumā.
1. Jāsniedz dati 4., 12., 13., 14. un 15. laukā.
2. Jāsniedz dati 5. laukā vai 10. un 16. laukā.
3. Attiecīgā NCB var pieprasīt pārskatu sniedzējiem sniegt datus arī 8., 9. un 11. datu laukā.
Lauks

Nosaukums

1.

Vērtspapīra identifikācijas kods

2.

Vienību skaits vai apkopotā nominālvērtība

3.

Cena

3.b

Kotācijas bāze

4.

Tirgus vērtības kopējā summa

5.

Finanšu darījumi

6.

Nopirktie (aktīvi) vai emitētie (pasīvi) vērtspapīri

7.

Pārdotie (aktīvi) vai dzēstie (pasīvi) vērtspapīri

8.

Vērtspapīra denominācijas valūta

9.

Citas apjoma pārmaiņas nominālvērtībā

10.

Citas apjoma pārmaiņas tirgus vērtībā

11.

Portfeļieguldījumi vai tiešās investīcijas

12.

Instruments
— Parāda vērtspapīri (F.3)
— Pašu kapitāls (F.51)
— t. sk. biržas sarakstā iekļautas akcijas (F.511)
— t. sk. biržas sarakstā neiekļautas akcijas (F.512)
— t. sk. cits pašu kapitāls (F.519)
— Ieguldījumu fondu akcijas/daļas (F.52)
— t. sk. naudas tirgus fondu (NTF) akcijas/daļas (F.521)
— t. sk. ieguldījumu fondu, izņemot NTF, akcijas/daļas (F.522)
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Lauks

Nosaukums

13.

Parāda vērtspapīru emisijas datums un termiņa beigu datums. Alternatīvi – šādu termiņa grupu
dalījumā: ar sākotnējo termiņu līdz 1 gadam, 1–2 gadi, ilgāk par 2 gadiem un ar atlikušo ter
miņu līdz 1 gadam, 1–2 gadi, 2–5 gadi, ilgāk par 5 gadiem.

14.

Emitenta sektors vai apakšsektors
— Centrālā banka (S.121)
— Noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku (S.122)
— Naudas tirgus fondi (S.123)
— Ieguldījumu fondi, izņemot NTF (S.124)
— Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus; finanšu palīg
sabiedrības un piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.125 + S.126 + S.127)
— Apdrošināšanas sabiedrības (S.128)
— Pensiju fondi (S.129)
— Nefinanšu sabiedrības (S.11)
— Vispārējā valdība (S.13)
— Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.14 + S.15) (1)

15.

Emitenta valsts

16.

Pārvērtēšanas korekcijas

17.

Dalīšanas datums (2) un dalīšanas faktors (3)

(1) Attiecīgā NCB var lūgt faktiskos pārskatu sniedzējus apakšsektorus “mājsaimniecības” (S.14) un “mājsaimniecības apkalpojošās
bezpeļņas organizācijas” (S.15) uzrādīt atsevišķi.
(2) Dalīšanas datums ir datums, kurā notikusi pēdējā akciju dalīšana vai reversā dalīšana. Akciju dalīšana ir operācija, kurā dala eso
šās akcijas, tādējādi samazinot akciju cenu un proporcionāli palielinot tirgū pieejamo akciju skaitu. Reversā dalīšana palielina ak
ciju cenu un proporcionāli samazina tirgū pieejamo akciju skaitu.
(3) Dalīšanas faktoru aprēķina, akciju skaitu pēc dalīšanas dalot ar akciju skaitu pirms dalīšanas.

3. tabula
Pensiju shēmu dalībnieku skaits
Dati, kas jāsniedz katru gadu. Gada beigu dati
Kopā
T. sk. aktīvie dalīb
nieki

Dalībnieku skaits

T. sk. pasīvie dalīb
nieki

T. sk. pensionētie
dalībnieki
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II PIELIKUMS
APRAKSTI
1. DAĻA

Instrumentu kategoriju apraksti
1. Šī tabula sniedz instrumentu kategoriju detalizētu standarta aprakstu, ko nacionālās centrālās bankas (NCB) saskaņā
ar šo regulu transponē nacionālajās kategorijās. Ne tabulā iekļauto individuālo finanšu instrumentu saraksts, ne to
attiecīgie apraksti nav izsmeļoši. Apraksti atsaucas uz Eiropas Kontu sistēmu, kas izveidota ar Regulu (ES)
Nr. 549/2013 (turpmāk – “EKS 2010”).
2. Dažām instrumentu kategorijām nepieciešams dalījums atbilstoši termiņam. Sākotnējais termiņš, t. i., termiņš emisijas
brīdī, ir fiksēts finanšu instrumenta spēkā esamības laiks, pirms kura beigām šo instrumentu nevar dzēst, piemēram,
parāda vērtspapīriem, vai pirms kura to var dzēst, tikai piemērojot soda naudu, piemēram, dažiem noguldījumiem.
3. Finanšu prasījumus var iedalīt atbilstoši tam, vai tie ir vai nav apgrozāmi. Prasījums ir apgrozāms, ja tā īpašumtiesības
var nekavējoties nodot no vienas struktūras citai, veicot fizisku piegādi vai ar indosamentu, vai veicot ieskaitu
(atvasināto finanšu instrumentu gadījumā). Lai gan iespējams tirgot jebkuru finanšu instrumentu, tieši apgrozāmie
instrumenti ir paredzēti to tirdzniecībai organizētā tirgū vai ārpusbiržas tirgū, lai gan faktiska tirdzniecība nav
nepieciešams nosacījums, lai instrumentu uzskatītu par apgrozāmu.

A tabula
Pensiju fondu aktīvu un pasīvu instrumentu kategoriju apraksti

AKTĪVI

Instrumenta kategorija

Galveno pazīmju apraksts

1. Nauda un noguldījumi

Tādi apgrozībā esošu euro un ārvalstu valūtas banknošu un monētu turējumi, kuri parasti
tiek izmantoti, lai veiktu maksājumus un izvietotu pensiju fondu (PF) noguldījumus mo
netārajās finanšu iestādēs (MFI). Tie var ietvert noguldījumus uz nakti, noguldījumus ar
noteiktu termiņu un noguldījumus ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, kā arī prasības
no reversajiem repo darījumiem vai vērtspapīru aizņemšanās pret skaidrās naudas nodro
šinājumu (to piemēro tikai tad, ja darījuma partneris ir noguldījumus pieņemoša sabied
rība (EKS 2010, 5.130. punkts)).

1.1. Pārvedami noguldījumi

Pārvedami noguldījumi ir noguldījumi, kas pēc pieprasījuma ir tieši pārvedami maksā
jumu veikšanai citiem uzņēmumiem, izmantojot parastos maksāšanas līdzekļus, piemē
ram, kredīta pārvedumu vai tiešo debetu, iespējams, izmantojot arī kredītkarti vai debet
karti, e-naudas pārvedumus, čekus vai līdzīgus paņēmienus, bez būtiskas soda naudas vai
ierobežojumiem. Noguldījumus, ko var izmantot tikai skaidrās naudas izņemšanai, un/vai
noguldījumus, no kuriem līdzekļus var izņemt vai pārvest, izmantojot vienīgi tā paša
īpašnieka citu kontu, neiekļauj pārvedamu noguldījumu kategorijā.

2. Parāda vērtspapīri

Tādu parāda vērtspapīru turējumi, kuri ir apgrozāmi finanšu instrumenti, kas kalpo kā
parāda pierādījumi un parasti tiek tirgoti otrreizējā tirgū. To pozīcijas var arī slēgt, tirgū
veicot pretēju darījumu, un turētājam nepiešķirt īpašumtiesības emitenta iestādē.
Šajā kategorijā ir:
— vērtspapīru turējumi, kas turētājam dod beznosacījuma tiesības uz fiksētu vai līgumā
noteiktu ienākumu procentu maksājumu veidā un/vai norādītu fiksētu summu kon
krētā dienā (vai dienās) vai sākot ar dienu, kas fiksēta emisijas brīdī,

L 45/22

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Instrumenta kategorija
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Galveno pazīmju apraksts

— kredīti, kas kļuvuši apgrozāmi regulētā tirgū, t. i., tirgojami kredīti, ja ir apliecinājums
par otrreizējā tirgus tirdzniecību, t. sk. tirgus uzturētāju pastāvēšanu, un finanšu ak
tīvs tiek bieži kotēts, ko pierāda pieprasījuma un piedāvājuma attiecība. Ja šie kritēriji
nav izpildīti, tos klasificē 3. kategorijā “Kredīti” (sk. arī “tirgojami kredīti” tajā pašā ka
tegorijā),
— pakārtotie parādi parāda vērtspapīru veidā (sk. arī “pakārtotie parādi aizdevumu
veidā” 3. kategorijā “Kredīti”).
Vērtspapīri, kas aizdoti, veicot vērtspapīru aizdošanas darījumu, vai pārdoti saskaņā ar
repo līgumiem, paliek sākotnējā īpašnieka bilancē (un netiek grāmatoti pagaidu ieguvēja
bilancē), ja ir pienākums veikt reverso operāciju, nevis tikai iespēja to darīt. Ja pagaidu ie
guvējs pārdod saņemtos vērtspapīrus, šo pārdošanu grāmato kā tiešo darījumu ar vērt
spapīriem, un pagaidu ieguvēja bilancē to grāmato kā negatīvu pozīciju vērtspapīru port
felī.

3. Kredīti

Pārskatu sniegšanas vajadzībām tie ir līdzekļi, ko PF aizdevuši aizņēmējiem, vai PF saņem
tie kredīti, kuriem ir dokumentārs apliecinājums neapgrozāmu dokumentu veidā vai ku
riem nav dokumentāra apliecinājuma.
Tiek iekļauti šādi posteņi:
— neapgrozāmu vērtspapīru turējumi – tādu parāda vērtspapīru turējumi, kuri nav ap
grozāmi un kurus nevar tirgot otrreizējā tirgū,
— tirgojami kredīti – kredīti, kas faktiski kļuvuši apgrozāmi, tiek klasificēti kategorijā
“Kredīti”, ja nav pierādījumu par to tirdzniecību otrreizējā tirgū. Citos gadījumos tos
klasificē kā parāda vērtspapīrus (2. kategorija),
— pakārtotie parādi kredītu veidā – pakārtotie parāda instrumenti nodrošina pakārtotus
prasījumus pret emitentiestādi, kurus var īstenot tikai pēc tam, kad apmierināti visi
augstāka statusa prasījumi, tādējādi tie iegūst dažas pašu kapitāla īpašības. Atkarībā
no instrumenta raksturīgajām pazīmēm statistikas vajadzībām pakārtotos parādus kla
sificē kā “kredītus” vai kā “parāda vērtspapīrus”. Ja PF statistikas vajadzībām visu veidu
pakārtoto parādu turējumus uzrāda kā vienu skaitli, šo skaitli iekļauj kategorijā “pa
rāda vērtspapīri”, pamatojoties uz to, ka pakārtotais parāds galvenokārt ir vērtspapīru
veidā, nevis kredīti,
— prasības no reversajiem repo darījumiem vai vērtspapīru aizņemšanās pret skaidrās
naudas nodrošinājumu (to piemēro tikai tad, ja darījuma partneris ir noguldījumus
pieņemošas sabiedrības (EKS 2010, 5.130. punkts) – atbilstošais postenis skaidrajai
naudai, kas samaksāta apmaiņā pret vērtspapīriem, kurus par attiecīgu cenu nopirku
šas pārskatu sniedzējas iestādes, stingri apņemoties pārdot tos pašus vai līdzīgus vērt
spapīrus par fiksētu cenu konkrētā dienā nākotnē, vai vērtspapīru aizņemšanās pret
nodrošinājumu naudā.
Šajā kategorijā neiekļauj aktīvus PF veikto noguldījumu veidā (kurus iekļauj 1. kategorijā).

4. Pašu kapitāls

Finanšu aktīvi, kas apliecina īpašumtiesības sabiedrībās vai kvazisabiedrībās. Šādi finanšu
aktīvi parasti turētājiem dod tiesības saņemt daļu sabiedrības vai kvazisabiedrības peļņas
un daļu no neto aktīviem tās likvidācijas gadījumā.
Šajā kategorijā ietilpst biržas sarakstā iekļautas un neiekļautas akcijas un cits pašu kapi
tāls.
Pašu kapitāla vērtspapīri, kas aizdoti vērtspapīru aizdevuma darījumu ietvaros vai pārdoti
uz repo līguma pamata, tiek klasificēti 2. kategorijā “parāda vērtspapīri”.
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Instrumenta kategorija

Galveno pazīmju apraksts

4.1. Biržas sarakstā iekļautas
akcijas

Biržas sarakstā iekļauti pašu kapitāla vērtspapīri. Šāda birža var būt atzīta fondu birža vai
jebkura cita veida otrreizējais tirgus. Biržas sarakstā iekļautas akcijas sauc arī par kotētām
akcijām.

4.2. Biržas sarakstā
neiekļautas akcijas

Biržas sarakstā neiekļautas akcijas ir līdzdalību apstiprinoši vērtspapīri, kas nav iekļauti
biržas sarakstā.

4.3. Cits pašu kapitāls

Citā pašu kapitālā iekļautas visas pašu kapitāla formas, kas nav biržas sarakstā iekļautas
akcijas un biržas sarakstā neiekļautas akcijas.

5. Ieguldījumu fondu
apliecības/daļas

Šajā kategorijā iekļauj naudas tirgus fondu (NTF) un ieguldījumu fondu, izņemot NTF,
emitēto apliecību vai daļu turējumus.

5.1. NTF apliecības/daļas

NTF emitēto apliecību vai daļu turējumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1071/2013
(ECB/2013/33) 2. pantā definēto.

5.2. Ieguldījumu fondu,
izņemot NTF,
apliecības/daļas

Ieguldījumu fondu (IF), izņemot NTF, emitēto apliecību vai daļu turējumi saskaņā ar Re
gulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 1. pantā definēto.

6. Pensiju fondu rezerves

Šajā kategorijā ietvertas:
— PF prasības pret pensiju pārvaldītājiem saskaņā ar EKS 2010 5.186. un 17.78. punktā
definēto,
— PF finanšu prasības pret pārapdrošināšanas sabiedrībām saistībā ar pensiju rezervēm
(pārapdrošināšanas atgūstamās summas).

7. Atvasinātie finanšu
instrumenti

Atvasinātie finanšu instrumenti ir finanšu instrumenti, kuri saistīti ar konkrētu finanšu in
strumentu, rādītāju vai preci un ar kuru starpniecību iespējama konkrētu finanšu risku
patstāvīga tirdzniecība finanšu tirgos.
Šajā kategorijā ietverti:
— iespējas līgumi,
— garantijas (warrants),
— biržā tirgotie nākotnes līgumi,
— ārpusbiržas nākotnes līgumi,
— mijmaiņas līgumi,
— atvasinātie kredīta instrumenti.
Atvasinātos finanšu instrumentus to tirgus vērtībā grāmato bilancē, ievērojot bruto prin
cipu. Individuālus atvasināto instrumentu līgumus ar pozitīvu tirgus vērtību grāmato bi
lances aktīvu pusē, bet līgumus ar negatīvu tirgus vērtību grāmato bilances pasīvu pusē.
Bruto nākotnes saistības, kas izriet no atvasināto instrumentu līgumiem, kā bilances pos
teņus negrāmato.
Atvasinātos finanšu instrumentus var grāmatot pēc neto principa saskaņā ar dažādām
vērtēšanas metodēm. Ja ir pieejamas tikai neto pozīcijas vai pozīcijas tiek grāmatotas ar
vērtību, kas nav tirgus vērtība, datus sniedz par šīm pozīcijām.
Šajā kategorijā neiekļauj atvasinātos finanšu instrumentus, kuri bilancē netiek grāmatoti
saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.
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Galveno pazīmju apraksts

Šis ir atlikuma postenis bilances aktīvu pusē, kas definēts kā “citur neiekļauti aktīvi”. NCB
var prasīt sniegt datus par šajā kategorijā iekļautajām apakšpozīcijām, piemēram:
— saņemamās dividendes,
— par noguldījumiem saņemamie uzkrātie procenti,
— par kredītiem saņemamie uzkrātie procenti,
— par parāda vērtspapīriem saņemamie uzkrātie procenti,
— saņemamie uzkrātie nomas maksas maksājumi,
— ar PF pamatdarbību nesaistītie debitoru parādi.

9. Nefinanšu aktīvi

Materiālie un nemateriālie aktīvi, kas nav finanšu aktīvi.
Šajā kategorijā ietver mājokļus un citas ēkas un būves, mašīnas un iekārtas, vērtslietas un
intelektuālā īpašuma objektus, piemēram, datoru programmatūru un datubāzes.

PASĪVI

Instrumenta kategorija

10. Saņemtie kredīti

Galveno pazīmju apraksts

Summas, ko PF ir parādā kreditoriem, kas nav tās summas, kuras rodas no apgrozāmu
vērtspapīru emisijas. Šo kategoriju veido:
— kredīti – PF piešķirtie kredīti, kurus apliecina neapgrozāmi dokumenti vai kuriem nav
dokumentāra apliecinājuma,
— repo un repo līdzīgi darījumi ar nodrošinājumu skaidrā naudā – atbilstošais postenis
skaidrajai naudai, kas saņemta apmaiņā pret vērtspapīriem, kurus par attiecīgu cenu
pārdevis PF, stingri apņemoties atpirkt tos pašus (vai līdzīgus) vērtspapīrus par fiksētu
cenu konkrētā dienā nākotnē. Summas, ko PF saņēmis apmaiņā pret vērtspapīriem,
kas nodoti trešai personai (“pagaidu ieguvējs”), klasificējamas šeit, ja tā stingri apņē
musies veikt pretēju operāciju, nevis ja tikai pastāv iespēja to darīt. Tas nozīmē, ka PF
saglabā visus ar attiecīgajiem vērtspapīriem saistītos riskus un guvumus no tiem darī
juma laikā,
— nodrošinājums skaidrā naudā, kas saņemts apmaiņā pret vērtspapīru aizdevumu, –
summas, ko saņem apmaiņā pret vērtspapīriem, kuri uz laiku pārvesti trešai personai
vērtspapīru aizdevuma darījumā pret nodrošinājumu skaidrā naudā,
— skaidrā nauda, kas saņemta darījumos, kuros apmaiņā pret nodrošinājumu skaidrā
naudā uz laiku tiek nodots zelts.

11. Emitētie parāda
vērtspapīri

PF emitēti vērtspapīri, izņemot pašu kapitālu, kuri parasti ir apgrozāmi un otrreizējā tirgū
tirgoti instrumenti vai kuru pozīcijas var slēgt, tirgū veicot pretēju darījumu, un kuri turē
tājam nepiešķir īpašumtiesības emitenta iestādē.

12. Pašu kapitāls

Sk. 4. kategoriju.

13. Tehniskās rezerves

PF turētais kapitāla apjoms savu polišu turētāju nākotnes pensiju prasību apmierināšanai.

13.1. t. sk. pensiju
tiesības

PF turētais kapitāla apjoms savu pensiju shēmu nākotnes prasību apmierināšanai.

17.2.2018.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Instrumenta kategorija

L 45/25

Galveno pazīmju apraksts

Pensiju tiesības, t. sk.
definēto iemaksu
shēmas

PF turētais kapitāla apjoms savu definēto iemaksu shēmu polišu turētāju nākotnes pensiju
prasību apmierināšanai.

Pensiju tiesības, t. sk.
definēto pabalstu
shēmas

PF turētais kapitāla apjoms savu definēto pabalstu shēmu polišu turētāju nākotnes pensiju
prasību apmierināšanai.

Definēto iemaksu shēmā izmaksātie pabalsti ir atkarīgi no pensiju shēmas iegūto aktīvu
rezultātiem. Definēto iemaksu shēmas saistības ir fonda aktīvu pašreizējā tirgus vērtība.

Definēto pabalstu pensijas shēmā iesaistītajiem darbiniekiem apsolīto pensijas pabalstu lī
meni nosaka ar iepriekš noteiktu formulu. Definēto pabalstu shēmas saistības ir līdzvērtī
gas apsolīto pabalstu pašreizējai vērtībai.
Nosacītās definēto iemaksu shēmas un hibrīdshēmas grupē kā definēto pabalstu shēmas
(EKS 2010, 17.59. punkts). Nosacīta definēto iemaksu shēma ir līdzīga definēto iemaksu
shēmai, bet tā paredz garantētu minimālo maksājamo summu. Hibrīdshēmas ir shēmas,
kurās ir gan definēto pabalstu, gan definēto iemaksu elements. Shēmu klasificē kā hibrīds
hēmu, ja tā paredz gan definēto pabalstu, gan definēto iemaksu vai ja tā pēc būtības ir
nosacītā definēto iemaksu shēma un vienlaikus paredz definēto pabalstu vai definēto ie
maksu.

13.2. Pensiju fondu prasības
pret pensiju
pārvaldītājiem

Sk. 6. kategoriju.

13.3. Tiesības uz nepensiju
pabalstiem

Neto iemaksu pārsniegums pār pabalstiem, kas atspoguļo apdrošināšanas shēmas saistību
palielināšanos attiecībā pret pabalsta saņēmējiem (definēts EKS 2010 5.187. punktā).

14. Atvasinātie finanšu
instrumenti

Sk. 7. kategoriju.

15. Citas debitoru/kreditoru
saistības

Šis ir atlikuma postenis bilances pasīvu pusē, kas definēts kā “citur neiekļauti pasīvi”.
NCB var prasīt sniegt datus par šajā kategorijā iekļautajām apakšpozīcijām, piemēram:
— kreditoru parādi, kas nav saistīti ar PF pamatdarbību, t. i., piegādātājiem maksājamās
summas, nodokļi, algas, sociālie maksājumi u. c.,
— uzkrājumi saistībām pret trešām personām, t. i., pensijas, dividendes u. c.,
— neto pozīcijas, kas izriet no vērtspapīru aizdošanas bez nodrošinājuma skaidrā naudā,
— neto summas, kas maksājamas saistībā ar nākotnes norēķiniem par vērtspapīru darīju
miem,
— par kredītiem maksājamie uzkrātie procenti.

16. Neto vērtība

Bilances balanspostenis (B.90) (EKS 2010, 7.02. punkts). Bilancē ierakstītos uzkrātos aktī
vus un saistības novērtē tā datuma dominējošās cenās (kas parasti ir tirgus cenas), kurā ir
sagatavota bilance. Tomēr definēto pabalstu pensijas shēmā iesaistītajiem darbiniekiem
apsolīto pensijas pabalstu līmeni nosaka ar iepriekš noteiktu formulu. Definēto pabalstu
shēmas saistības ir līdzvērtīgas apsolīto pabalstu pašreizējai vērtībai, tāpēc definēto pa
balstu pensiju plāna neto vērtība var nebūt vienāda ar nulli.
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Galveno pazīmju apraksts

Definēto iemaksu shēmā izmaksātie pabalsti ir atkarīgi no pensiju shēmas iegūto aktīvu
rezultātiem. Definēto iemaksu shēmas saistības ir fonda aktīvu pašreizējā tirgus vērtība.
Fonda neto vērtība vienmēr ir vienāda ar nulli.

2. DAĻA

Vērtspapīru dalījuma novērtēšanas apzīmējumu definīcijas

B tabula
Vērtspapīru dalījuma novērtēšanas apzīmējumu definīcijas
Lauks

Apraksts

Vērtspapīra identifikācijas
kods

Kods, ar kuru unikāli identificē vērtspapīru, ievērojot NCB norādījumus (piemēram, NCB
identifikācijas numurs, CUSIP, SEDOL). Šo kodu laika gaitā izmanto konsekventi.

Vienību skaits vai
nominālvērtību kopsumma

Vērtspapīra vienību skaits vai apkopotā nominālvērtība, ja vērtspapīrs tiek tirgots par
kādu summu, nevis vienībās, neietverot uzkrātos procentus.

Cena

Vērtspapīra vienības tirgus cena vai nominālvērtību kopsummas procentuālā daļa, ja vērt
spapīrs tiek tirgots par kādu summu, nevis vienībās. NCB šajā pozīcijā var pieprasīt norā
dīt arī uzkrātos procentus.

Kotācijas bāze

Norāda, vai vērtspapīrs tiek kotēts procentos vai vienībās.

Kopējā summa

Vērtspapīra kopējā tirgus vērtība. Ja vērtspapīri tiek tirgoti vienībās, šī summa ir vienāda
ar vērtspapīru skaitu, kas reizināts ar vienības cenu. Ja vērtspapīri tiek tirgoti par kādu
summu, nevis vienībās, šī summa ir vienāda ar nominālvērtību kopsummu, kas reizināta
ar cenu, kas izteikta kā nominālvērtības procentuālā daļa.
NCB principā pieprasa uzrādīt uzkrātos procentus šajā pozīcijā vai atsevišķi. Tomēr NCB
pēc savas izvēles var pieprasīt datos neietvert uzkrātos procentus.

Finanšu darījumi

Vērtspapīru pirkumu summa, no kuras atņemta pārdošanas summa (vērtspapīri aktīvu
pusē), vai vērtspapīru emisijas summa, no kuras atņemta dzēšanas summa (vērtspapīri
pasīvu pusē), grāmatota pēc darījumu vērtības euro.

Nopirktie (aktīvi) vai
emitētie (pasīvi) vērtspapīri

Vērtspapīru pirkumu summa (vērtspapīri aktīvu pusē) vai emisijas summa (vērtspapīri pa
sīvu pusē), grāmatota pēc darījumu vērtības.

Pārdotie (aktīvi) vai dzēstie
(pasīvi) vērtspapīri

Vērtspapīru pārdošanas summa (vērtspapīri aktīvu pusē) vai dzēšanas summa (vērtspapīri
pasīvu pusē), grāmatota pēc darījumu vērtības.

Vērtspapīra grāmatojuma
valūta

Tās valūtas ISO kods vai līdzvērtīgs kods, kuru izmanto, lai izteiktu vērtspapīra cenu
un/vai atlikušo summu.

Citas apjoma pārmaiņas
nominālvērtībā

Citas turētā vērtspapīra apjoma pārmaiņas nominālvērtībā, kas izteiktas nomināla valū
tā/vienībā vai euro.

Citas apjoma pārmaiņas
tirgus vērtībā

Citas turētā vērtspapīra apjoma pārmaiņas tirgus vērtībā, kas izteiktas euro.

17.2.2018.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Lauks

L 45/27

Apraksts

Portfeļieguldījumi vai tiešās
investīcijas

Ieguldījuma funkcija saskaņā ar tā maksājumu bilances statistikas klasifikāciju (1).

Emitenta valsts

Emitenta rezidence. Ieguldījumu fondu akciju/daļu gadījumā emitenta valsts ir vieta, kuras
rezidents ir investīciju fonds, nevis fonda pārvaldītāja rezidences vieta.

(1) Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ECB/2011/23 (2011. gada 9. decembris) par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā
uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (OV L 65, 3.3.2012., 1. lpp.).

3. DAĻA

Pensiju shēmu dalībnieku skaita apraksti

C tabula
Pensiju shēmu dalībnieku skaita apraksti

Kategorija

1. Pensiju shēmu dalībnieku
skaits (kopā)

Apraksts

Pensiju shēmu dalībnieku kopējais skaits. Šis skaitlis ir vienāds ar aktīvo dalībnieku, pa
sīvo dalībnieku un pensionēto dalībnieku skaita summu.
Sk. 2., 3. un 4. kategoriju.

2. t. sk. aktīvie dalībnieki

Pensiju shēmas aktīvo dalībnieku skaits.
Aktīvais dalībnieks ir pensiju shēmas dalībnieks, kurš veic iemaksas (un/vai kura vārdā
tiek veiktas iemaksas) un uzkrāj aktīvus vai ir uzkrājis aktīvus iepriekš un vēl nav pensio
nējies.

3. t. sk. pasīvie dalībnieki

Pensiju shēmas pasīvo dalībnieku skaits.
Pasīvais dalībnieks ir pensiju shēmas dalībnieks, kurš vairs neveic iemaksas vai neuzkrāj
pabalstus shēmā, bet vēl nav sācis saņemt pensionēšanās pabalstus no attiecīgās shēmas.

4. t. sk. pensionētie
dalībnieki

Pensiju shēmas pensionēto dalībnieku skaits.
Pensionētais dalībnieks ir pensiju shēmas dalībnieks, kurš vairs neveic iemaksas vai neuz
krāj pabalstus shēmā un ir sācis saņemt pensionēšanās pabalstus no attiecīgās shēmas.

4. DAĻA

Sektoru apraksti
Sektoru klasifikācijas standartu nosaka EKS 2010. D tabula sniedz to sektoru detalizētu aprakstu, kurus NCB saskaņā ar
šo regulu transponē nacionālajās klasifikācijās. Darījuma partnerus, kas ir euro zonas dalībvalstu rezidenti, identificē
atbilstoši to sektoram saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) uzturētajiem sarakstiem statistikas vajadzībām un
norādījumiem par darījuma partneru statistisko klasifikāciju, kas sniegti ECB “Monetāro finanšu iestāžu un tirgu
statistikas sektoru rokasgrāmatā: Norādījumi klientu statistiskajai klasifikācijai”.
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D tabula

Sektoru apraksti

Sektors

Apraksts

1. MFI

MFI, kas definētas Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 1. pantā. Šo sektoru veido
NCB (S.121), kredītiestādes, kas definētas Savienības tiesību aktos, NTF un citas finanšu
iestādes, kas nodarbojas ar noguldījumu un/vai to tuvu aizstājēju piesaisti no iestādēm,
kas nav MFI, kā arī aizdevumu izsniegšanu un/vai ieguldījumu veikšanu vērtspapīros savā
vārdā (vismaz ekonomiskā nozīmē), un elektroniskās naudas iestādes, kuru pamatdarbība
ir finanšu starpniecība elektroniskās naudas emisijas veidā (S.122).

2. Vispārējā valdība

Vispārējās valdības sektors (S.13) ietver institucionālās vienības, kas ir ārpustirgus ražo
tāji, kuru produkcija ir paredzēta individuālajam un kolektīvajam patēriņam un kuras fi
nansē no citos sektoros ietilpstošu vienību obligātajiem maksājumiem, kā arī institucionā
lās vienības, kas nodarbojas galvenokārt ar nacionālā ienākuma un bagātības pārdali (EKS
2010, 2.111.–2.113. punkts).

3. Citi finanšu starpnieki,
izņemot apdrošināšanas
sabiedrības un pensiju
fondus, + finanšu
palīgsabiedrības +
piesaistošās finanšu
iestādes un naudas
aizdevēji

Citu finanšu starpnieku, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus, apakšsek
tors (S.125) ir visas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, kas galvenokārt nodarbojas
ar finanšu starpniecību, uzņemoties saistības pret institucionālajām vienībām veidos, kas
nav valūta, noguldījumi (vai to tuvi aizstājēji), ieguldījumu fondu akcijas/daļas, vai saistīti
ar apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmām. Finanšu instrumentsabiedrības,
kas definētas Regulā (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40), tiek iekļautas šajā apakšsektorā
(EKS 2010, 2.86.–2.94. punkts).
Finanšu palīgsabiedrību apakšsektoru (S.126) veido visas finanšu sabiedrības un kvazisa
biedrības, kuras nodarbojas galvenokārt ar darbībām, kas cieši saistītas ar finanšu starp
niecību, bet pašas nav finanšu starpnieki. Šis apakšsektors ietver arī centrālos birojus,
kuru visi meitasuzņēmumi vai to lielākā daļa ir finanšu sabiedrības (EKS 2010, 2.95.–
2.97. punkts).
Apakšsektors “piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji” (S.127) ietver visas fi
nanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, kuras nenodarbojas ar finanšu starpniecību un ne
sniedz finanšu palīgpakalpojumus un kuru lielākā daļa aktīvu vai pasīvu nav iesaistīta da
rījumos atklātā tirgū. Šis apakšsektors ietver kontrolakciju sabiedrības, kurām pieder
meitasuzņēmumu grupas pašu kapitāla daļa, kas nodrošina kontroli, un kuru galvenā dar
bība ir grupas īpašumtiesību īstenošana, un tās nesniedz citus pakalpojumus uzņēmu
miem, kuros kontrolakciju sabiedrībai pieder pašu kapitāls, t. i., tās neadministrē vai ne
pārvalda citas vienības (EKS 2010, 2.98. un 2.99. punkts).

4. Ieguldījumu fondi,
izņemot NTF

IF, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 1. pantā. Šis apakšsektors iet
ver visus kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus, izņemot NTF, kas iegulda finanšu un/vai ne
finanšu aktīvos, ciktāl to uzdevums ir iedzīvotāju kapitāla ieguldīšana (S.124).

5. Apdrošināšanas
sabiedrības

Apdrošināšanas sabiedrības (S.128), kas definētas Regulas (ES) Nr. 1374/2014
(ECB/2014/50) 1. pantā.

6. Pensiju fondi

PF, kas definēti šīs regulas 1. pantā (S.129).

6.1. Pensiju pārvaldītāji

Pensiju pārvaldītāji, kas definēti šīs regulas 1. pantā.
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7. Nefinanšu sabiedrības

Nefinanšu sabiedrību sektoru (S.11) veido institucionālās vienības, kuras ir neatkarīgas ju
ridiskās personas un tirgus ražotāji un kuru pamatdarbība ir preču ražošana un nefinanšu
pakalpojumu sniegšana. Šis sektors ietver arī nefinanšu kvazisabiedrības (EKS 2010,
2.45.–2.50. punkts).

8. Mājsaimniecības +
mājsaimniecības
apkalpojošās bezpeļņas
organizācijas

Mājsaimniecību sektoru (S.14) veido fiziskās personas vai personu grupas, kas ir patērē
tāji vai uzņēmēji, kuri ražo tirgus preces un sniedz nefinanšu un finanšu pakalpojumus
ar nosacījumu, ka preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu neveic atsevišķas vienības,
ko uzskata par kvazisabiedrībām. Tas ietver arī indivīdus vai indivīdu grupas, kas ražo
preces un sniedz nefinanšu pakalpojumus tikai savam galapatēriņam. Mājsaimniecību sek
torā ir pašnodarbinātie un sabiedrības, kas nav neatkarīgas juridiskās personas, bet ir tir
gus preču ražotājas, izņemot tās, kuras izveidotas kā kvazisabiedrības (EKS 2010, 2.118.–
2.128. punkts).
Mājsaimniecību apkalpojošo bezpeļņas organizāciju sektoru (S.15) veido bezpeļņas orga
nizācijas, kuras ir atsevišķas juridiskās personas, kuras apkalpo mājsaimniecības un kuras
ir privāti ārpustirgus ražotāji. To galvenie resursi tiek gūti no brīvprātīgām iemaksām
naudā vai natūrā, ko kā patērētāji veic mājsaimniecības, no vispārējās valdības maksāju
miem un no īpašuma ienākuma (EKS 2010, 2.129. un 2.130. punkts).
5. DAĻA

Finanšu darījumu un pārvērtēšanas korekciju apraksti
1. “Finanšu darījumi” ir darījumi, kas izriet no finanšu aktīvu vai pasīvu īpašumtiesību radīšanas, likvidācijas vai
maiņas. Šos darījumus mēra, izmantojot perioda beigu pārskatu sniegšanas datumu krājumu pozīciju starpību, no
kuras atņem to pārmaiņu ietekmi, ko izraisa “pārvērtēšanas korekcijas” (ko nosaka cenu un valūtas kursa pārmaiņas)
un “klasifikācijas pārmaiņas un citas korekcijas”. ECB statistiskā informācija nepieciešama, lai apkopotu datus par
finanšu darījumiem korekciju veidā, kuras ietver “klasifikācijas pārmaiņas un citas korekcijas” un “cenu un valūtas
kursa pārvērtēšanu”.
2. “Pārvērtēšanas korekcijas” ir aktīvu un pasīvu vērtējuma pārmaiņas, kas izriet no aktīvu un pasīvu cenas pārmaiņām
un/vai valūtas kursa ietekmes uz ārvalstu valūtā denominētu aktīvu un pasīvu vērtību euro. Korekcija attiecībā uz
aktīvu/pasīvu cenu pārvērtēšanu attiecas uz pārmaiņām aktīvu un pasīvu novērtējumā, kas izriet no tās cenas
pārmaiņām, ar kādu aktīvi/pasīvi tiek grāmatoti vai pārdoti. Cenu pārvērtēšana ietver pārmaiņas, kas laika gaitā
notiek perioda beigu krājumu vērtībā, jo mainījusies atsauces vērtība, ar kādu tie tiek grāmatoti, t. i., turēšanas
peļņa/zaudējumi. Svārstības valūtu kursos attiecībā pret euro, kuras notiek starp periodu beigu pārskatu sniegšanas
datumiem, izraisa pārmaiņas ārvalstu valūtas aktīvu/pasīvu vērtībā, ja tā izteikta euro. Tā kā šīs pārmaiņas ir
turēšanas peļņa/zaudējumi un tās nenotiek finanšu darījumu dēļ, darījumu dati jāatbrīvo no šīm ietekmēm. Principā
pārvērtēšanas korekcijas ietver arī novērtējuma pārmaiņas darījumu ar aktīviem/pasīviem rezultātā, t. i., realizēto
peļņu/zaudējumus, tomēr šajā aspektā valstu prakse atšķiras.
3. “Norakstīšana/samazināšana” attiecas uz bilancē uzrādīto kredīta vērtības samazinājumu gadījumos, kuros kredītu
uzskata par bezvērtīgu aktīvu (norakstīšana) vai kuros tiek uzskatīts, ka kredīts netiks atgūts pilnībā (samazināšana).
Iekļauj arī pilnīgu vai daļēju norakstīšanu, ko konstatē, kredītus pārdodot vai nododot trešām personām, ja tā ir
identificējama.
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III PIELIKUMS
OBLIGĀTIE STANDARTI FAKTISKAJIEM PĀRSKATU SNIEDZĒJIEM

Pārskatu sniedzēji ievēro šādus obligātos standartus, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Centrālās bankas (ECB) statistikas
pārskatu sniegšanas prasībām.
1. Datu nosūtīšanas obligātie standarti:
a) pārskatu sniegšana tiek veikta laikus, attiecīgās nacionālās centrālās bankas (NCB) noteiktajos termiņos;
b) statistikas pārskati tiek noformēti tādā veidā un formātā, kā noteikts attiecīgās NCB pārskatu sniegšanas
tehniskajās prasībās;
c) pārskatu sniedzēji attiecīgajai NCB sniedz ziņas par vienu vai vairākām kontaktpersonām;
d) tiek ievērota tehniskā specifikācija datu nosūtīšanai uz attiecīgo NCB;
e) sniedzot pārskatus individuālu vērtspapīru līmenī, pārskatu sniedzēji pēc attiecīgās NCB lūguma sniedz papildu
informāciju (piemēram, emitenta nosaukumus, emisijas datumus), kas vajadzīga, lai identificētu vērtspapīrus, kuru
vērtspapīra identifikācijas kodi ir kļūdaini vai nav publiski pieejami.
2. Precizitātes obligātie standarti:
a) statistiskās informācijas pareizība: tiek ievēroti visi lineārie ierobežojumi (piemēram, apakšsummu summa ir
vienāda ar kopsummu);
b) pārskatu sniedzēji ir gatavi sniegt informāciju par norisēm, par ko liecina nosūtītie dati;
c) statistiskā informācija ir pilnīga, bez nepārtrauktiem un strukturāliem informācijas trūkumiem; esošie trūkumi tiek
atrunāti, sniedzot paskaidrojumus attiecīgajai NCB, un, ja iespējams, ātri novērsti;
d) pārskatu sniedzēji ievēro attiecīgās NCB datu tehniskajai pārraidei noteiktās dimensijas, noapaļošanas politiku un
decimāldaļas.
3. Konceptuālās atbilstības obligātie standarti:
a) statistiskā informācija atbilst šajā regulā ietvertajām definīcijām un klasifikācijai;
b) ja izdara atkāpes no šīm definīcijām un klasifikācijas, pārskatu sniedzēji regulāri uzrauga un kvantitatīvi atspoguļo
atšķirību starp izmantoto metodi un šai regulai atbilstošu metodi;
c) pārskatu sniedzēji spēj izskaidrot atšķirības starp iesniegtajiem datiem, salīdzinot tos ar iepriekšējo periodu
skaitļiem.
4. Labojumu obligātie standarti
Tiek ievērota ECB un attiecīgās NCB noteiktā labojumu politika un procedūras. Labojumiem, kas veikti, atkāpjoties
no parastās labojumu kārtības, sniedz paskaidrojuma piezīmes.
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LĒMUMI
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/232
(2018. gada 15. februāris)
par pagarinājumu pasākumam, ar kuru Beļģija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas
(ES) Nr. 528/2012 55. panta 1. punktu tirgū dara pieejamus un izmanto biocīdus VectoMax G un
Aqua-K-Othrine
(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 759)
(Autentisks ir tikai teksts franču un nīderlandiešu valodā)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu
tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 55. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

2017. gada 3. maijā Beļģija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 55. panta 1. pantu pieņēma lēmumu, kas
Flāmu reģionā līdz 2017. gada 31. oktobrim atļāva invazīvu eksotisku dzēlējodu (Aedes ģints) kāpuru un
pieaugušu īpatņu (turpmāk “dzēlējodi”) apkarošanai darīt tirgū pieejamus un izmantot biocīdus VectoMax G and
Aqua-K-Othrine, arī jebkādu tādu jaunu populāciju apkarošanai, kas Flāmu reģionā ir atklāti Beļģijas eksotisko odu
monitoringa projektā, dēvētā par MEMO (turpmāk “pasākums”). Beļģija saskaņā ar regulas 55. panta 1. punkta
otro daļu par šo pasākumu un tā pamatojumu nekavējoties informēja Komisiju un pārējās dalībvalstis.

(2)

VectoMax G satur aktīvās vielas Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, serotips H14, celms AM65-52 un Bacillus
sphaericus subsp. 2362, celms ABTS-1743 (turpmāk attiecīgi “Bacillus thuringiensis israelensis” un “Bacillus
sphaericus”), savukārt Aqua-K-Othrine satur aktīvo vielu deltametrīnu, un tie visi paredzēti izmantošanai biocīdos,
kuri pieder pie 18. produkta veida, kas definēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā. Pēc Beļgijas sniegtās
informācijas, minētās rīcības nolūks bija aizsargāt sabiedrības veselību, jo šie dzēlējodi, kas Beļģijā konstatēti divās
Austrumflandrijas provinces vietās, var būt tādu slimību kā Denges drudža un Čikungunjas drudža vektori un to
varbūtēja vairošanās būtu jānovērš iespējami plaši un iespējami drīz.

(3)

2017. gada 27. septembrī Komisija no Beļģijas saņēma pamatotu pieprasījumu saskaņā ar Regulas (ES)
Nr. 528/2012 55. panta 1. punkta trešo daļu pasākumu pagarināt. Pamatotais pieprasījums balstījās uz bažām
par draudiem, ko dzēlējodi rada sabiedrības veselībai. Identificēto odu populāciju apkarošanas kampaņa Beļģijā
vēl nav pabeigta un monitoringa projekts MEMO joprojām turpinās, tāpēc sakarā ar to, ka Beļģijā trūkst attiecīgu
alternatīvu produktu, iepriekš minētie produkti būtu nepieciešami tam, lai Flāmu reģionā kontrolētu jau apzinātas
un jebkādas varbūtējas jaunatklātas dzēlējodu populācijas.

(4)

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs atzīst, ka ir vērojams krass invazīvo dzēlējodu, to vidū Aedes
dzimtas dzēlējodu, globālās izplatības pieaugums, ko sevišķi veicina cilvēku darbība un kas var kļūt par nopietnu
veselības apdraudējumu.

(1) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.
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(5)

Ņemot vērā apdraudējumu sabiedrības veselībai, kas var rasties, ja dzēlējodus nevar apkarot ar citiem līdzekļiem,
ir lietderīgi atļaut Beļģijai uz laiku, kas nepārsniedz 550 dienas, un ar noteiktiem nosacījumiem pasākumu
pagarināt.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Beļģija uz laikposmu, kas nepārsniedz 550 dienas, var pagarināt pasākumu, kas vektoru (dzēlējodu) apkarošanai paredz
kā Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā definētos 18. produkta veida biocīdus tirgū piedāvāt un izmantot VectoMax
un Aqua-K-Othrine, gādājot, ka šos biocīdus izmanto tikai apstiprināti operatori un izmantošana notiek kompetentās
iestādes uzraudzībā.
2. pants
Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei.

Briselē, 2018. gada 15. februārī
Komisijas vārdā –
Komisijas loceklis
Vytenis ANDRIUKAITIS
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/233
(2018. gada 15. februāris),
ar kuru groza Lēmumu 2011/163/ES, ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas
96/23/EK 29. pantu iesniegušas trešās valstis
(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 818)
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīvu 96/23/EK, ar ko paredz pasākumus, lai kontrolētu noteiktas vielas
un to atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, un ar ko atceļ Direktīvu 85/358/EEK un
Direktīvu 86/469/EEK, kā arī Lēmumu 89/187/EEK un Lēmumu 91/664/EEK (1), un jo īpaši tās 29. panta 1. punkta
ceturto daļu,
tā kā:
(1)

Direktīvā 96/23/EK ir noteikti pasākumi tās I pielikumā uzskaitīto vielu un atlieku grupu pārraudzībai. Minētās
direktīvas 29. pantā ir noteikta prasība, ka trešās valstis, no kurām dalībvalstīm ir atļauts importēt dzīvniekus un
dzīvnieku izcelsmes produktus, uz ko attiecas minētā direktīva, iesniedz atlieku pārraudzības plānu, kurā ir
paredzētas prasītās garantijas (“plāns”). Plānam būtu jāattiecas vismaz uz tām atlieku grupām un vielām, kas
uzskaitītas minētajā I pielikumā.

(2)

Komisijas Lēmums 2011/163/ES (2) apstiprina plānus, ko konkrētas trešās valstis iesniegušas attiecībā uz minētā
lēmuma pielikuma sarakstā norādītajiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem (“saraksts”).

(3)

Lai gan Andora nav iesniegusi atlieku pārraudzības plānu attiecībā uz iekšzemē audzētām cūkām, Andora ir
paredzējusi garantijas attiecībā uz cūkgaļas produktu izejvielām no dalībvalstīm vai no trešām valstīm, kas ir
apstiprinātas šādu izejvielu eksportam uz Eiropas Savienību. Tāpēc sarakstam būtu jāpievieno ieraksts ar
atbilstošu zemsvītras piezīmi par Andoru attiecībā uz cūkām.

(4)

Burkinafaso ir iesniegusi Komisijai plānu attiecībā uz medu. Minētajā plānā ir paredzētas pietiekamas garantijas,
un tas būtu jāapstiprina. Tāpēc sarakstā būtu jāiekļauj ieraksts par Burkinafaso attiecībā uz medu.

(5)

Benina ir iesniegusi Komisijai plānu attiecībā uz medu. Minētajā plānā ir paredzētas pietiekamas garantijas, un tas
būtu jāapstiprina. Tāpēc sarakstā būtu jāiekļauj ieraksts par Beninu attiecībā uz medu.

(6)

Lai gan Maurīcija nav iesniegusi atlieku pārraudzības plānu attiecībā uz iekšzemē ražotu medu, Maurīcija ir
paredzējusi garantijas attiecībā uz medus produktu izejvielām no dalībvalstīm vai no trešām valstīm, kas ir
apstiprinātas šādu izejvielu eksportam uz Eiropas Savienību. Tāpēc sarakstam būtu jāpievieno ieraksts ar
atbilstošu zemsvītras piezīmi par Maurīciju attiecībā uz medu.

(7)

Sanmarīno ir iesniegusi Komisijai plānu attiecībā uz pienu. Minētajā plānā ir paredzētas pietiekamas garantijas, un
tas būtu jāapstiprina. Tāpēc sarakstā būtu jāiekļauj ieraksts par Sanmarīno attiecībā uz pienu.

(8)

Dienvidāfrika patlaban ir iekļauta sarakstā attiecībā uz saimniecībā audzētiem medījumdzīvniekiem. Tomēr pēdējā
Komisijas veiktajā revīzijā Dienvidāfrikā ir apstiprināts, ka Dienvidāfrikas iestādes nespēj veikt uzticamas
pārbaudes attiecībā uz saimniecībā audzētiem medījumdzīvniekiem. Tāpēc no saraksta būtu jāsvītro ieraksts par
Dienvidāfriku attiecībā uz saimniecībā audzētiem medījumdzīvniekiem. Dienvidāfrika par to ir attiecīgi informēta.

(9)

Zimbabve patlaban ir iekļauta sarakstā attiecībā uz akvakultūru un saimniecībā audzētiem medījumdzīvniekiem.
Tomēr Zimbabve nav iesniegusi Direktīvas 96/23/EK 29. pantā prasīto plānu un ir paziņojusi, ka atlieku testēšana
patlaban netiek veikta, ka to veikt nav paredzēts un ka akvakultūras eksports uz ES vairs nevar notikt. Tāpēc no
saraksta būtu jāsvītro ieraksti par Zimbabvi attiecībā uz akvakultūru un saimniecībā audzētiem medījumdzīv
niekiem. Zimbabve par to ir attiecīgi informēta.

(1) OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.
(2) Komisijas 2011. gada 16. marta Lēmums 2011/163/ES, ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu
iesniegušas trešās valstis (OV L 70, 17.3.2011., 40. lpp.).
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(10)

Lai novērstu jebkādus pārtraukumus tirdzniecībā, būtu jānosaka pārejas periodi, kas aptvertu Dienvidāfrikas un
Zimbabves izcelsmes attiecīgos sūtījumus, kas tikuši nosūtīti uz Savienību pirms šā lēmuma piemērošanas dienas.

(11)

Tādēļ Lēmums 2011/163/ES būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās
komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Lēmuma 2011/163/ES pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.
2. pants
Pārejas periodā līdz 2018. gada 15. aprīlim dalībvalstis pieņem saimniecībā audzētu medījumdzīvnieku sūtījumus no
Dienvidāfrikas un Zimbabves ar nosacījumu, ka importētājs var pierādīt, ka šādi sūtījumi ir sertificēti un nosūtīti uz
Savienību pirms 2018. gada 1. marta atbilstoši Lēmumam 2011/163/ES.
3. pants
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 15. februārī
Komisijas vārdā –
Komisijas loceklis
Vytenis ANDRIUKAITIS
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PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Liellopi

Aitas/kazas

Cūkas

Zirgi

AD

Andora

X

X

X (3)

X

AE

Apvienotie Arābu
Emirāti

AL

Albānija

AM

Armēnija

AR

Argentīna

X

X

X

AU

Austrālija

X

X

X

BA

Bosnija un
Hercegovina

BD

Bangladeša

BF

Burkinafaso

X

BJ

Benina

X

BN

Bruneja

BR

Brazīlija

X

X

BW

Botsvāna

X

X

BY

Baltkrievija

BZ

Beliza

CA

Kanāda

X

X

X

X

X

CH

Šveice

X

X

X

X

X

Piens

Olas

Truši

Medus

LV

Saimniecībā
audzēti
medījum
dzīvnieki

Valsts

Mājputni

Akvakul
tūra

Savvaļas
medījum
dzīvnieki

ISO2
kods

X
X (3)

X

X (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X
X

X

X
X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Akvakul
tūra

Piens

X

X

X

Savvaļas
medījum
dzīvnieki

Saimniecībā
audzēti
medījum
dzīvnieki

Valsts

Liellopi

Aitas/kazas

Cūkas

CL

Čīle

X

X

X

CM

Kamerūna

CN

Ķīna

CO

Kolumbija

X

CR

Kostarika

X

CU

Kuba

X

DO

Dominikānas
Republika

EC

Ekvadora

ET

Etiopija

FK

Folklenda
(Malvinu) Salas

FO

Fēru Salas

GE

Gruzija

X

GH

Gana

X

GL

Grenlande

GT

Gvatemala

X

HN

Hondurasa

X

ID

Indonēzija

X

IL

Izraēla (7)

IN

Indija

X

IR

Irāna

X

Zirgi

Olas

Truši

X

Medus

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
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JM

Jamaika

JP

Japāna

KE

Kenija

KG

Kirgizstāna

KR

Dienvidkoreja

LK

Šrilanka

MA

Maroka

X

X

MD

Moldova

X

X

ME

Melnkalne

X

X

MG

Madagaskara

MK

bijusī
Dienvidslāvijas
Maķedonijas
Republika (4)

MM

Mjanmas
Savienības
Republika

X

MU

Maurīcija

X

MX

Meksika

X

MY

Malaizija

MZ

Mozambika

NA

Namībija

X

NC

Jaunkaledonija

X (3)

Liellopi

Aitas/kazas

Cūkas

Zirgi

Mājputni

Piens

Olas

Truši

Savvaļas
medījum
dzīvnieki

Saimniecībā
audzēti
medījum
dzīvnieki

Medus
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NI

Nikaragva

NZ

Jaunzēlande

PA

Panama

X

PE

Peru

X

PH

Filipīnas

X

PM

Senpjēra un
Mikelona

PN

Pitkērnas Salas

PY

Paragvaja

X

RS

Serbija (5)

X

X

X

RU

Krievija

X

X

X

RW

Ruanda

SA

Saūda Arābija

SG

Singapūra

X (3)

SM

Sanmarīno

X

SR

Surinama

SV

Salvadora

SZ

Svazilenda

TH

Taizeme

X

X

TN

Tunisija

X

X

TR

Turcija

X

X

Liellopi

Aitas/kazas

Cūkas

Zirgi

Mājputni

Piens

Olas

Truši

Savvaļas
medījum
dzīvnieki

Saimniecībā
audzēti
medījum
dzīvnieki

X
X

X

X

X

Medus

X
X

X

X

X
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X

Savvaļas
medījum
dzīvnieki

Saimniecībā
audzēti
medījum
dzīvnieki

TW

Taivāna

X

X

TZ

Tanzānija

X

X

UA

Ukraina

UG

Uganda

US

Amerikas
Savienotās Valstis

X

X

UY

Urugvaja

X

X

VE

Venecuēla

X

VN

Vjetnama

X

ZA

Dienvidāfrika

ZM

Zambija

Liellopi

Aitas/kazas

X

Cūkas

Zirgi

X

Mājputni

X

X

Piens

X

Olas

X

Truši

X

X

X
X

X
X

Medus
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Tikai kamieļa piens.
Kaušanai paredzētu dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku eksports uz Savienību (tikai produktīvi dzīvnieki).
Saskaņā ar 2. pantu trešās valstis, kuras izmanto tikai izejvielas no dalībvalstīm vai no citām trešām valstīm, kas apstiprinātas šādu izejvielu importam uz Savienību.
Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika; par šīs valsts galīgo nomenklatūru vienosies pēc tam, kad tiks pabeigtas pašlaik notiekošās sarunas Apvienoto Nāciju Organizācijā.
Izņemot Kosovu (šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju).
Tikai ziemeļbrieži no Murmanskas un Jamalas Ņencu reģioniem.
Turpmāk uzskata par Izraēlas Valsti, izņemot teritorijas, kas Izraēlas pārvaldē atrodas kopš 1967. gada jūnija, proti, Golānas augstienes, Gazas joslu, Austrumjeruzalemi un pārējo Rietumkrastu.
Tikai tās Savienībai paredzētās preces, kuru sastāvā ir Jaunzēlandes izcelsmes svaiga gaļa un kuras tiek izkrautas, pārkrautas un pārvadātas tranzītā caur Singapūru, ar vai bez uzglabāšanas tajā.”
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IETEIKUMI
KOMISIJAS IETEIKUMS (ES) 2018/234
(2018. gada 14. februāris)
par Eiropas Parlamenta 2019. gada vēlēšanu eiropeiskās būtības un efektīvas norises veicināšanu
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 292. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 2. punktā ir noteikts, ka pilsoņi Savienības līmenī ir tieši pārstāvēti
Eiropas Parlamentā.

(2)

Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 3. punktā ir noteikts, ka katram pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības
demokrātiskajā dzīvē un ka lēmumus pieņem iespējami atklāti un tie cik iespējams ir tuvināti pilsoņiem.

(3)

Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 7. punktā ir noteikts, ka Eiropadomei, piedāvājot kandidātu Eiropas
Komisijas priekšsēdētāja amatam, ir jāņem vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

(4)

Lai vēl vairāk veicinātu Eiropas Parlamenta vēlēšanu eiropeisko būtību un efektīvu norisi, laicīgi pirms 2019. gada
vēlēšanām ir jāatjaunina un jāpapildina daži Komisijas Ieteikuma 2013/142/ES (1) elementi.

(5)

Ir ļoti būtiski stiprināt ES demokrātisko leģitimitāti un nodrošināt pilsoņu līdzdalību politiskajā dzīvē Eiropas
līmenī. Pilsoņi izrādītu lielāku gatavību balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās, ja viņi būtu labāk informēti par ES
politikas ietekmi uz savu ikdienas dzīvi un varētu paļauties uz to, ka viņi var ietekmēt Savienības vissvarīgākās
izvēles, piemēram, ES iestāžu vadītāju atlasi un prioritāšu noteikšanu attiecībā uz Savienības nākotni.

(6)

Nepieciešamībai stiprināt pārskatatbildību un pārredzamību ir arī ietekme uz Komisiju. Komisija ir pārskatījusi
Komisijas locekļu rīcības kodeksu (2). Jaunais kodekss ļauj Komisijas locekļiem kandidēt Eiropas Parlamenta
vēlēšanās bez pienākuma ņemt atvaļinājumu. Lai ņemtu vērā šīs izmaiņas (3), ir pārskatīti atbilstošie Pamatno
līguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām noteikumi.

(7)

Eiropas līmenī pieņemtie politikas lēmumi tieši ietekmē pilsoņu ikdienas dzīvi un ir jūtami vietējā līmenī. Lai
izdarītu savu izvēli Eiropas Parlamenta vēlēšanās, pilsoņiem jāzina, kas ir uz spēles Eiropas līmenī. Panākot
pilsoņu iesaisti attiecībā uz Eiropu skarošiem jautājumiem, tiek veicināta pilsoņu demokrātiskā līdzdalība ES
politikas izstrādē. Kopš 2015. gada janvāra pašreizējā Komisija visās dalībvalstīs ir rīkojusi 478 dialogus ar
pilsoņiem – arī sadarbībā ar tādiem institucionālajiem partneriem kā Eiropas Parlaments, valstu parlamenti,
Reģionu komiteja un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja. Laikposmā no 2018. gada februāra līdz
2019. gada 9. maijam Komisija organizēs vai palīdzēs organizēt vēl aptuveni 500 dialogus, sadarbojoties ar
dalībvalstīm, reģionālajām un vietējām iestādēm, kā arī ar Eiropas Parlamentu un citām Eiropas iestādēm.

(1) Komisijas 2013. gada 12. marta Ieteikums 2013/142/ES par Eiropas Parlamenta vēlēšanu demokrātiskas un efektīvas norises
veicināšanu (OV L 79, 21.3.2013., 29. lpp.).
(2) Komisijas 2018. gada 31. janvāra Lēmums par Eiropas Komisijas locekļu rīcības kodeksu (C(2018) 700 final).
(3) Eiropas Parlamenta 2018. gada 7. februāra Lēmums par Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām
pārskatīšanu (2017/2233(ACI)).
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(8)

Vairākas dalībvalstis ir paziņojušas par savu gatavību iesaistīties plašās publiskās diskusijās par Eiropas nākotni,
un šādi valsts līmeņa dialogi jau notiek vairākās dalībvalstīs. Iesaistot pilsoņus visā Eiropā un rīkojot informatīvus
pasākumus, kurus organizē atbilstīgi dalībvalstu attiecīgajām politiskajām struktūrām un praksei, dalībvalstis
varētu palīdzēt palielināt pilsoņu izpratni par to, cik viņu balss ir svarīga, lai noteiktu, kurš nākotnes redzējums
vislabāk virzītu uz priekšu Eiropas projektu. Šādiem pasākumiem būtu jānotiek laikposmā no līderu sanāksmes
2018. gada 23. februārī līdz samitam Sibiu, kurš notiks 2019. gada 9. maijā – īsi pirms Eiropas Parlamenta
vēlēšanām – un kurā paredzams, ka valstu vai to valdību vadītāji izdarīs secinājumus par Savienības nākamajiem
speramajiem soļiem.

(9)

Eiropas politiskajām partijām ir būtiska loma Eiropas politiskās apziņas veidošanā, vēlētāju līdzdalības veicināšanā
un Savienības pilsoņu gribas izteikšanā. Šo lomu varētu pastiprināt, ja Eiropas politiskās partijas nākamajos
mēnešos sadarbotos ar tajā pašā politiskajā grupā esošajām valsts līmeņa partijām un pilsonisko sabiedrību un
vairotu informētību par iespējām attiecībā uz Eiropas nākotni un to pilsoņu interesēm, kurus tās pārstāv.

(10)

Vadošo Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu (Spitzenkandidaten) izvēles sistēma pirmo reizi tika īstenota
Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2014. gadā.

(11)

Šis process ir palīdzējis palielināt Savienības efektivitāti un tās demokrātisko leģitimitāti, kuras pamatā ir divi
pīlāri, proti, pilsoņu tiešā pārstāvība Eiropas Parlamentā un viņu netiešā pārstāvība – ar dalībvalstu valdību
starpniecību – Eiropadomē un Padomē. Tas arī palīdzējis pastiprināt Komisijas pārskatatbildību saskaņā ar Līguma
par Eiropas Savienību 17. panta 7. punktu. Šis process būtu jāturpina uzlabot, ņemot vērā Eiropas Parlamenta
2019. gada vēlēšanas.

(12)

Labu laiku pirms vēlēšanu kampaņas sākuma – vēlams līdz 2018. gada beigām – Eiropas un valsts līmeņa
politiskajām partijām būtu jāpaziņo to atbalstītais Komisijas priekšsēdētāja amata kandidāts un – ideālā gadījumā
līdz 2019. gada sākumam – tām būtu jāpaziņo kandidāta programma. Tas padarītu pārredzamāku saikni starp
Savienības pilsoņa individuālo balsojumu par kādu konkrētu partiju Eiropas Parlamenta vēlēšanās, Komisijas
priekšsēdētāja amata kandidātu, kuru atbalsta šī partija, un viņa/viņas redzējumu par Eiropas nākotni.

(13)

Eiropas politiskās partijas un atbilstošās valsts līmeņa partijas vēl vairāk stiprinātu šo procesu, atlasot savus
vadošos kandidātus atklātā, iekļaujošā un pārredzamā veidā, piemēram, ar kandidātu “priekšatlases” palīdzību. Tas
arī palīdzētu pievērst partijām plašāku uzmanību, kā arī mobilizēt vēlētājus.

(14)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 4. punktu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas
12. panta 2. punktu Eiropas politiskajām partijām ir būtiska nozīme. Eiropas politisko partiju un Eiropas
politisko fondu statusu un finansējumu reglamentē Eiropas līmenī. Eiropas politisko partiju pārredzamības,
kontroles un demokrātiskās pārskatatbildības nolūkos Komisija ir ierosinājusi grozīt attiecīgos noteikumus pirms
Eiropas Parlamenta 2019. gada vēlēšanām (1). Konkrēti – būtu jāievieš nosacījums, ka piekļuve finansējumam no
Eiropas Savienības vispārējā budžeta ir iespējama tikai tad, ja saistītās valsts līmeņa partijas publicē attiecīgās
Eiropas politiskās partijas programmu un logotipu. Lai pilsoņi varētu izprast sava balsojuma ietekmi Eiropas
partiju līmenī, tiem jau laikus būtu jāsaņem skaidra un atbilstoša informācija. Partijas pasākumi, piemēram,
partijas kongresi, un valsts līmeņa partiju vēlēšanu kampaņas ir piemēroti un efektīvi papildu līdzekļi, kā informēt
par šo saikni un piešķirt tai būtisku pamanāmību.

(15)

Ja Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņas sāktos daudz agrāk nekā līdz šim un pirms kampaņas sākuma tiktu
sniegta informācija par vēlēšanās iesaistīto valsts līmeņa partiju saiknēm ar Eiropas politiskajām partijām, tas
palīdzētu palielināt šo vēlēšanu Eiropas dimensiju.

(16)

Ievērojot valsts līmeņa partiju politiskās vides īpatnības dalībvalstīs, Eiropas politiskās partijas tiek mudinātas
pirms kampaņas sākuma (vēlams tad, kad tās paziņo savus kandidātus Komisijas priekšsēdētāja amatam) sniegt
informāciju par to, kādai politiskajai grupai Eiropas Parlamentā tās plāno pievienoties nākamā sasaukuma laikā
vai kādu politisko grupu tās plāno izveidot. Tas vēl vairāk palielinātu saikņu starp valsts līmeņa partijām, Eiropas
politiskajām partijām un Eiropas Parlamentā pārstāvētajām politiskajām grupām pārredzamību.

(1) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES,
Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu – COM(2017) 481,
2017. gada 13. septembris.
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(17)

Sekmējot un atvieglojot Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņu laikā informācijas sniegšanu vēlētājiem par valsts
līmeņa partiju saikni ar Eiropas politiskajām partijām un, ja iespējams, arī par šajās vēlēšanās izmantotajām
vēlēšanu zīmēm, dalībvalstis visā Eiropas Parlamenta vēlēšanu procesā palielinātu to Eiropas politisko partiju un
platformu redzamību, ko tās ierosina.

(18)

Līguma par Eiropas Savienības darbību 22. panta 2. punktā ir noteikts, ka Savienības pilsoņiem ir tiesības balsot
un kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās tajā dalībvalstī, kurā viņi izvēlējušies dzīvot, savukārt Padomes
Direktīvā 93/109/EK (1) ir noteikta sīki izstrādāta kārtība balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta
vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav.

(19)

Lai atbalstītu pilsoņu līdzdalību un Eiropas Parlamenta vēlēšanu Eiropas dimensiju, tiek aicināts sekmēt to, ka tiek
apzināta un izplatīta dalībvalstu paraugprakse, kā arī pasākumi, kurus dalībvalstis īstenojušas šo vēlēšanu
sagatavošanā un organizēšanā, tostarp attiecībā uz to Eiropas pilsoņu tiesībām balsot, kuri dzīvo citā dalībvalstī,
kā arī attiecībā uz nepietiekami pārstāvēto grupu, tostarp personu ar invaliditāti, vēlēšanu tiesību īstenošanas
sekmēšanu.

(20)

Ņemot vērā vēlēšanu procesu apdraudošos riskus, kuru iemesls ir nesen notikušajās vēlēšanās un vēlēšanu
kampaņās konstatētie kiberuzbrukumi un dezinformācija, būtu jāveicina pieredzes apmaiņa starp dalībvalstīm par
saistītiem jautājumiem.

(21)

Dalībvalstīm, kā arī Eiropas un valsts līmeņa politiskajām partijām ir īpaša atbildība par Eiropas Parlamenta
vēlēšanu demokrātiskas un efektīvas norises veicināšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

Eiropas pilsoņu iesaistīšana diskusijās par Eiropas jautājumiem pirms Eiropas Parlamenta
vēlēšanām
1. Sākot ar līderu sanāksmi 2018. gada 23. februārī un ņemot vērā savas attiecīgās politiskās struktūras un praksi,
dalībvalstīm būtu jārīko informatīvi pasākumi, lai iesaistītu pilsoņus publiskās diskusijās par Eiropas Savienības
jautājumiem un Eiropas nākotni. Šie informatīvie pasākumi būtu jārīko līdz līderu sanāksmei Sibiu, kas notiks
2019. gada 9. maijā – īsi pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
Tajā pašā laikposmā Eiropas un valsts līmeņa politiskajām partijām būtu jāpalīdz vairot pilsoņu informētību par
jautājumiem, kas ir svarīgi Savienības līmenī, un par to, kā tās plāno risināt šos jautājumus nākamā sasaukuma laikā.
Atbalsts Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātam
2. Pietiekami laicīgi pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām – ideālā gadījumā līdz 2018. gada beigām – katrai Eiropas
politiskajai partijai būtu jāpaziņo Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amata kandidāts, kuru tā atbalsta. Vēlams līdz
2019. gada sākumam tām arī būtu jāpaziņo kandidāta politiskā programma.
Eiropas politiskās partijas un ar tām saistītās valsts līmeņa partijas tiek mudinātas atlasīt savus vadošos kandidātus
atklātā, iekļaujošā un pārredzamā veidā.
Valsts līmeņa politiskajām partijām būtu jānodrošina, ka šo partiju politiskā informācija, tostarp politiska rakstura
pārraides par tām, saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām tiek arī izmantota, lai informētu pilsoņus par Eiropas
Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu, kuru tās atbalsta, un par sava kandidāta programmu.
Vēlētāju informēšana par saikni starp valsts līmeņa partijām un Eiropas politiskajām partijām
3. Ievērojot valsts līmeņa partiju politiskās vides īpatnības dalībvalstīs, valsts līmeņa politiskajām partijām, kas piedalās
Eiropas Parlamenta vēlēšanās, pirms šīm vēlēšanām un pirms vēlēšanu kampaņas sākuma būtu publiski jāpaziņo, vai
un ar kādu Eiropas politisko partiju tās ir saistītas un kuru vadošo kandidātu tās atbalsta.
Cik vien iespējams, valsts līmeņa politiskajām partijām visos kampaņas materiālos, paziņojumos un politiska rakstura
pārraidēs būtu redzamā veidā jānorāda šī informācija, tostarp attiecīgā gadījumā – atbilstošās Eiropas politiskās
partijas logotips.
(1) Padomes 1993. gada 6. decembra Direktīva 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas
Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav (OV L 329, 30.12.1993., 34. lpp.).
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Eiropas politiskās partijas tiek mudinātas sniegt informāciju pirms kampaņas sākuma (vēlams tad, kad tās paziņo
savus kandidātus Komisijas priekšsēdētāja amatam) par to, kādai politiskajai grupai Eiropas Parlamentā tās plāno
pievienoties nākamā sasaukuma laikā vai kādu politisko grupu tās plāno izveidot.
Vēlētājiem sniedzamās informācijas par saikni starp valsts līmeņa partijām un Eiropas politiskajām
partijām veicināšana un atvieglošana
4. Pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām un to laikā dalībvalstīm būtu jāveicina un jāatvieglo informācijas sniegšana
vēlētājiem par saikni starp valsts līmeņa partijām un Eiropas politiskajām partijām, kā arī par saviem vadošajiem
kandidātiem, piemēram, atļaujot un veicinot šādu norāžu iekļaušanu kampaņas materiālos, valsts un reģionālā līmeņa
partiju tīmekļa vietnēs un, ja iespējams, vēlēšanu zīmēs, ko izmanto šajās vēlēšanās.
Efektīva vēlēšanu norise
5. Lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības pilsoņi, kuri dzīvo citā dalībvalstī, var izmantot savas tiesības balsot tajā
dalībvalstī, sekmētu nepietiekami pārstāvēto grupu, tostarp personu ar invaliditāti, vēlēšanu tiesību īstenošanu un
kopumā atbalstītu vēlēšanu demokrātisku norisi un vēlētāju lielu aktivitāti, kompetentās valsts iestādes tiek mudinātas
ar Komisijas atbalstu tikties 2018. gada pavasarī nolūkā apmainīties ar paraugpraksi un informāciju par praktiskiem
pasākumiem.
Balstoties uz dalībvalstu pieredzi, kompetentās valsts iestādes tiek arī mudinātas apzināt paraugpraksi tādu vēlēšanu
procesus apdraudošo risku konstatēšanā, mazināšanā un pārvaldībā, kuru iemesli ir kiberuzbrukumi un dezinfor
mācija.
Šis ieteikums ir adresēts dalībvalstīm un Eiropas un valsts līmeņa politiskajām partijām.

Briselē, 2018. gada 14. februārī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER
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TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS
IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM
ES UN UKRAINAS TIRDZNIECĪBAS UN ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS APAKŠKOMITEJAS
LĒMUMS Nr. 1/2017
(2017. gada 30. maijs),
ar ko pieņem tās reglamentu [2018/235]
ES UN UKRAINAS TIRDZNIECĪBAS UN ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS APAKŠKOMITEJA,

ņemot vērā Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no
vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (1), un jo īpaši tā 300. pantu,
tā kā:
(1)

Saskaņā ar 486. pantu Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to
dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (“nolīgums”), atsevišķas tā daļas, tostarp IV sadaļas
(Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) 13. nodaļu (Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība), no
2016. gada 1. janvāra piemēro provizoriski.

(2)

Nolīguma 300. pantā noteikts, ka Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomitejai (“TIA apakškomiteja”) ir
jāpārrauga nolīguma IV sadaļas 13. nodaļas īstenošana.

(3)

Nolīguma 300. panta 1. punktā noteikts, ka TIA apakškomitejai ir jāpieņem savs reglaments,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Ar šo tiek pieņemts Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomitejas reglaments, kas izklāstīts šā lēmuma
pielikumā.
2. pants
Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē 2017. gada 30. maijā

ES un Ukrainas Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomitejas vārdā –
priekšsēdētāja
M. TUININGA

(1) OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp.

sekretāri
M. VADIS

D. KRAMER
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PIELIKUMS

ES un Ukrainas Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomitejas reglaments
1. pants
Vispārīgi noteikumi
1.
Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomiteja (“TIA apakškomiteja”), kas izveidota saskaņā ar 300. pantu
Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un
Ukrainu, no otras puses (1) (“nolīgums”), palīdz nolīguma 465. panta 4. punktā minētajai Asociācijas komitejai īpašā
sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai veikt tās pienākumus.
2.
TIA apakškomiteja veic funkcijas, kas noteiktas nolīguma IV sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti
jautājumi) 13. nodaļā (Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība).
3.
TIA apakškomitejas sastāvā ietilpst tās katras Puses administrācijas pārstāvji, kas ir atbildīga par tirdzniecības un
ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.
4.
Eiropas Komisijas pārstāvis vai Ukrainas pārstāvis, kas ir atbildīgs par tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības
jautājumiem, pilda TIA apakškomitejas priekšsēdētāja funkcijas.
5.

Šajā reglamentā piemēro nolīguma 482. pantā izklāstīto termina “Puses” definīciju.
2. pants
Īpaši noteikumi

1.
Ja vien šajā reglamentā nav noteikts citādi, mutatis mutandis piemēro ES un Ukrainas Asociācijas komitejas
reglamenta 2.–14. pantu.
2.
Atsauces uz Asociācijas padomi ir uzskatāmas par atsaucēm uz Asociācijas komiteju tās Tirdzniecības komitejas
sastāvā. Atsauces uz Asociācijas komiteju vai Asociācijas komiteju tās Tirdzniecības komitejas sastāvā ir uzskatāmas par
atsaucēm uz TIA apakškomiteju.
3. pants
Sanāksmes
TIA apakškomitejas sanāksmes notiek pēc vajadzības. Pušu mērķis ir organizēt sanāksmi vienu reizi gadā.
4. pants
Grozīšana
Šo reglamentu var grozīt ar TIA apakškomitejas lēmumu saskaņā ar nolīguma 300. panta 1. punktu.

(1) OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp.
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IESTĀŽU NOLĪGUMI
NOLĪGUMS STARP EIROPAS PARLAMENTU UN EIROPAS KOMISIJU,
ar ko groza Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām 4. punktu
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 295. pantu, un Eiropas
Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,
IR NOSLĒGUŠI ŠĀDU NOLĪGUMU.

Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām (1) 4. punktu aizstāj ar šādu:
“4.
Neskarot Komisijas koleģialitātes principu, katrs Komisijas loceklis ir politiski atbildīgs par darbību tajā jomā,
kas viņam/viņai ir uzticēta.
Komisijas priekšsēdētājs ir pilnībā atbildīgs par jebkāda tāda interešu konflikta konstatēšanu, kas liedz kādam
Komisijas loceklim pildīt viņa/viņas pienākumus.
Komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs arī par turpmāko rīcību, kas šādos apstākļos jāveic, un nekavējoties rakstiski
informē par to Parlamenta priekšsēdētāju.
Komisijas locekļu piedalīšanos vēlēšanu kampaņās regulē Eiropas Komisijas locekļu Rīcības kodekss.
Komisijas locekļi var piedalīties vēlēšanu kampaņās Parlamenta vēlēšanās, arī kā kandidāti. Viņi var arī tikt izvēlēti
par Eiropas politisko partiju vadošajiem kandidātiem (Spitzenkandidat) Komisijas priekšsēdētāja amatam.
Komisijas priekšsēdētājs laicīgi informē Parlamentu par to, vai viens vai vairāki Komisijas locekļi kandidēs
Parlamenta vēlēšanu kampaņās, kā arī par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu neatkarības, godīguma un
apdomības principu ievērošanu, kuri paredzēti LESD 245. pantā un Eiropas Komisijas locekļu Rīcības kodeksā.
Ikviens Komisijas loceklis, kas kandidē Parlamenta vēlēšanās vai piedalās Parlamenta vēlēšanu kampaņā, apņemsies
kampaņas laikā atturēties pieņemt nostāju, kas neatbilstu viņam/viņai noteiktajam konfidencialitātes ievērošanas
pienākumam vai kas pārkāptu koleģialitātes principu.
Komisijas locekļi, kas kandidē Parlamenta vēlēšanās vai piedalās Parlamenta vēlēšanu kampaņās, nedrīkst izmantot
Komisijas cilvēkresursus vai materiālos resursus pasākumiem, kas ir saistīti ar vēlēšanu kampaņu.”

Strasbūrā, 2018. gada 7. februārī
Eiropas Parlamenta vārdā –

Eiropas Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Jean-Claude JUNCKER

(1) OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.
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