
NAŘÍZENÍ 

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU, Euratom) 2015/2401 

ze dne 2. října 2015 

o obsahu a fungování rejstříku evropských politických stran a evropských politických nadací 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu 
a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 3 
písm. a) uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 stanoví povinnost Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické 
nadace (dále jen „úřad“) zřídit a spravovat rejstřík evropských politických stran a evropských politických nadací 
(dále jen „rejstřík“). 

(2)  V rejstříku by měly být uchovávány údaje, data a dokumenty, jež byly přiloženy k žádostem o registraci evropské 
politické strany nebo evropské politické nadace, jakož i veškeré následné údaje, data a dokumenty, které 
předložily evropské politické strany nebo evropské politické nadace v souladu s tímto nařízením. 

(3)  Úřad by měl obdržet údaje a podklady, které požaduje, aby mohl v plném rozsahu plnit své úkoly spojené se 
správou rejstříku. 

(4)  Rejstřík by měl poskytovat veřejnou službu v zájmu transparentnosti, odpovědnosti a právní jistoty. Z toho 
důvodu by měl úřad spravovat rejstřík tak, aby poskytoval vhodný přístup k údajům v něm obsaženým 
a zajišťoval osvědčování těchto údajů, přičemž by měl dodržovat své povinnosti týkající se ochrany osobních 
údajů podle článku 33 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, mimo jiné jakožto správce údajů podle definice 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (2). 

(5)  Úřad by měl poskytovat standardní výpisy z rejstříku obsahující údaje stanovené prováděcím nařízením přijatým 
Komisí podle čl. 7 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. 

(6)  Způsob provozování rejstříku by měl zůstat přiměřený a měl by být ponechán na uvážení úřadu. 

(7)  Rejstřík by měl být jasně odlišen od internetových stránek zřízených Evropským parlamentem v souladu 
s článkem 32 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, některé dokumenty uložené v rejstříku by však měly být na 
těchto internetových stránkách zpřístupněny veřejnosti, 
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(1) Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1. 
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1). 



PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Obsah rejstříku 

1. Pokud jde o evropské politické strany a evropské politické nadace, obsahuje rejstřík následující dokumenty včetně 
jejich případných aktualizací: 

a)  stanovy, jež obsahují veškeré prvky požadované podle článků 4 a 5 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, a jakékoli 
změny těchto stanov; 

b)  řádně vyplněné a podepsané standardní prohlášení, jež je uvedeno v příloze nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014; 

c)  v případě potřeby kromě stanov také podrobný popis finanční, správní a řídicí struktury evropské politické strany 
a její případné přidružené nadace, z něhož vyplývá, že tyto dva subjekty jsou jasně odděleny; 

d)  pokud tak žádá členský stát, v němž má žadatel sídlo, prohlášení vydané tímto členským státem osvědčující, že 
žadatel splňuje veškeré příslušné vnitrostátní požadavky týkající se žádosti a že jeho stanovy jsou v souladu 
s použitelnými ustanoveními vnitrostátního práva; 

e)  veškeré dokumenty nebo korespondenci orgánů členských států, jež se týkají dokumentů nebo údajů podle tohoto 
článku. 

2. Pokud jde o evropské politické strany, obsahuje rejstřík kromě dokumentů uvedených v odstavci 1 následující 
dokumenty: 

a)  žádost o registraci evropské politické strany, řádně podepsanou předsedou žadatelského subjektu; 

b)  kopii oficiálních výsledků posledních voleb do Evropského parlamentu v době žádosti o registraci, a poté, co byla 
evropská politická strana zaregistrována, kopii oficiálních výsledků po každých volbách do Evropského parlamentu; 

c)  v případě fyzických osob vytvářejících evropskou politickou stranu podepsané prohlášení alespoň sedmi osob 
z různých členských států, které mají volené mandáty v Evropském parlamentu nebo ve vnitrostátních či regionálních 
parlamentech nebo shromážděních, potvrzující jejich zamýšlené členství v dotyčné evropské politické straně; 
zahrnuty jsou rovněž změny v návaznosti na výsledky voleb do Evropského parlamentu nebo vnitrostátních či 
regionálních voleb a/nebo v návaznosti na změny týkající se členství; 

d)  v případě, že žádost předkládá politická strana, jež se dosud nezúčastnila voleb do Evropského parlamentu, písemný 
doklad o jejím veřejně oznámeném úmyslu zúčastnit se příštích voleb do Evropského parlamentu s uvedením 
přidružených vnitrostátních a/nebo regionálních politických stran, které hodlají ve volbách navrhnout kandidáty; 

e)  aktuální seznam členských stran, připojený ke stanovám, v němž je pro každou členskou stranu uveden její úplný 
název, zkratka, druh členství a členský stát, v němž je strana zřízena. 

3. Pokud jde o evropské politické nadace, obsahuje rejstřík kromě dokumentů uvedených v odstavci 1 následující 
dokumenty: 

a)  žádost o registraci evropské politické nadace, řádně podepsanou předsedou žadatelského subjektu a předsedou 
evropské politické strany, k níž je žadatelská politická nadace přidružena; 
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b)  seznam členů řídícího orgánu s uvedením státní příslušnosti každého z těchto členů; 

c)  aktuální seznam členských organizací, v němž je pro každou členskou organizaci uveden její úplný název, zkratka, 
druh členství a členský stát, v němž je organizace zřízena. 

4. Následující údaje týkající se každé registrované evropské politické strany a evropské politické nadace se v rejstříku 
aktualizují: 

a)  druh subjektu (evropská politická strana nebo evropská politická nadace); 

b)  registrační číslo přidělené úřadem v souladu s prováděcím nařízením Komise, kterým se stanoví podrobná pravidla 
týkající se systému registračních čísel používaného pro rejstřík evropských politických stran a evropských politických 
nadací a informací poskytovaných ve standardních výpisech z rejstříku; 

c)  úplný název, zkratka a logo; 

d)  členský stát, v němž má evropská politická strana nebo evropská politická nadace sídlo; 

e)  v případech, kdy členský stát sídla stanoví paralelní registraci, název, adresa a internetové stránky (pokud existují) 
příslušného registračního orgánu; 

f)  adresa sídla, korespondenční adresa (je-li odlišná), e-mailová adresa a internetové stránky (pokud existují); 

g)  datum registrace evropské politické strany nebo evropské politické nadace a případně datum zrušení registrace; 

h)  pokud byla evropská politická strana nebo evropská politická nadace vytvořena přeměnou subjektu registrovaného 
v některém členském státě, úplný název a právní status tohoto subjektu, včetně případného vnitrostátního 
registračního čísla; 

i)  datum přijetí stanov a jakýchkoli změn těchto stanov; 

j)  počet členů evropské politické strany nebo jejích členských stran (je-li to relevantní), kteří jsou členy Evropského 
parlamentu; 

k)  název a registrační číslo evropské politické nadace přidružené k evropské politické straně (je-li to relevantní); 

l)  v případě evropských politických nadací název a registrační číslo přidružené evropské politické strany; 

m) totožnost – včetně jména, data narození, státní příslušnosti a bydliště – osob působících v orgánech nebo vykonáva
jících funkce s pravomocí zastupování v administrativních, finančních a právních záležitostech, s jasným uvedením 
jejich kompetencí a pravomocí, ať už individuálně, či kolektivně, pokud jde o přijímání závazků ze strany subjektu 
vůči třetím stranám a zastupování tohoto subjektu v soudních řízeních. 

5. Všechny dokumenty a údaje uvedené v odstavcích 1 až 4 se v rejstříku uchovávají bez časového omezení. 

Článek 2 

Doplňující údaje a podklady 

Žadatelé o registraci a registrované evropské politické strany a evropské politické nadace úřadu předloží kromě 
dokumentů požadovaných podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 rovněž dokumenty a údaje a jejich 
případné aktualizace uvedené v článku 1. 

Úřad může požadovat, aby evropské politické strany a evropské politické nadace zajistily nápravu, jsou-li jimi 
poskytnuté dokumenty a údaje neúplné nebo již nejsou aktuální. 
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Článek 3 

Služby poskytované rejstříkem 

1. Úřad vydává standardní výpisy z rejstříku. Úřad poskytne standardní výpis jakékoli fyzické nebo právnické osobě 
do deseti pracovních dnů od přijetí žádosti. 

2. Pokud k tomu má příslušnou pravomoc podle nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, osvědčí úřad na žádost, že 
údaje poskytnuté ve standardním výpisu jsou správné, aktuální a v souladu s použitelnými právními předpisy Unie. 

Pokud úřad nemá příslušnou pravomoc podle nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, osvědčí na žádost, že údaje 
poskytnuté ve standardním výpisu jsou ty nejúplnější, nejaktuálnější a nejsprávnější, jež má po provedení veškerých 
přiměřených kontrol k dispozici. V rámci těchto kontrol usiluje o potvrzení údajů příslušnými orgány členských států, 
pokud tak dotyčné orgány mohou učinit na základě použitelných vnitrostátních právních předpisů. U žádostí, na které 
se vztahuje tento pododstavec, se nepoužije lhůta stanovená v odstavci 1. 

V osvědčení podle tohoto odstavce úřad jasně uvede, zda má příslušnou pravomoc podle nařízení (EU, Euratom) 
č. 1141/2014. 

3. Na žádost poskytne úřad osvědčení uvedené v odstavci 2 orgánům a institucím Unie a orgánům a soudům 
členských států. Na žádost poskytne takové osvědčení rovněž evropským politickým stranám či evropským politickým 
nadacím, pokud jde o jejich vlastní status. 

Pokud je to nutné za účelem právních či správních postupů, může úřad poskytnout toto osvědčení rovněž jakékoli jiné 
fyzické či právnické osobě, která mu předloží řádně odůvodněnou žádost. 

4. Úřad podrobně stanoví postup pro podávání žádostí o standardní výpisy a osvědčení a postup pro jejich vydávání, 
včetně použití elektronických prostředků pro poskytování těchto služeb. 

Článek 4 

Vstup v platnost 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 2. října 2015. 

Za Komisi 

předseda 
Jean-Claude JUNCKER  
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