
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2246 

af 3. december 2015 

om detaljerede bestemmelser om det registreringsnummersystem, der skal anvendes i forbindelse 
med registret over europæiske politiske partier og fonde, og hvilke informationer 

standardudskrifter fra registret skal indeholde 

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, 

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om 
statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (1), særlig artikel 7, stk. 3, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1)  Det er nødvendigt at præcisere detaljerne i registreringsnummersystemet i registret over europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde. 

(2)  Det er nødvendigt at præcisere indholdet og formatet af det standardudskrift fra registret, der efter anmodning 
skal stilles til rådighed for tredjeparter. Standardudskriftet bør indeholde de centrale oplysninger om det 
pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond. 

(3)  Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved 
artikel 37 i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

Formål 

I denne forordning fastsættes det registreringsnummersystem, der skal anvendes i registret over europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde (»registret«), samt indholdet og formatet af de standardudskrifter fra registret, der 
efter anmodning skal stilles til rådighed for tredjemand. 

Artikel 2 

Registreringsnummersystem 

1. Alle europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde tildeles et særskilt registreringsnummer i 
kronologisk rækkefølge efter tidspunktet for modtagelsen af ansøgninger. 

2. Registreringsnummeret består af to dele: 

a)  en europæisk identifikator 

b)  en national identifikator efter den europæiske identifikator, hvis den medlemsstat, hvor det europæiske politiske parti 
eller den europæiske politiske fond har hovedsæde, anvender sit eget parallelle registreringsnummersystem. 

3. Nummerets format er angivet i bilag I. 
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(1) EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1. 



Artikel 3 

Standardudskrifter 

1. Standardudskrifter fra registret indeholder følgende oplysninger om det pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond: 

a)  type enhed: europæisk politisk parti eller europæisk politisk fond 

b)  det af myndigheden tildelte registreringsnummer i overensstemmelse med artikel 2 

c)  fulde navn, akronym og logo 

d)  den medlemsstat, hvor det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond har hovedsæde 

e)  hvis den medlemsstat, hvor partiet eller fonden har hovedsæde, giver mulighed for parallelregistrering: den relevante 
registreringsmyndigheds navn, adresse og eventuelle websted 

f)  hovedsædets adresse og eventuelle postadresse, e-mailadresse og eventuelle websted 

g)  dato for registrering som europæisk politisk parti eller europæisk politisk fond og, hvis relevant, dato for 
afregistrering 

h)  hvis det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond blev oprettet ved omdannelse af en enhed, som 
var registreret i en medlemsstat: den pågældende enheds fulde navn og juridiske status, herunder eventuelt nationalt 
registreringsnummer 

i)  dato for vedtagelse af statutten og eventuelle ændringer af statutten 

j)  for europæiske politiske partier alene: 

—  liste over medlemspartier 

—  antal medlemmer af det europæiske politiske parti eller eventuelle medlemspartier, som er medlemmer af Europa- 
Parlamentet 

—  navn og registreringsnummer på en eventuel tilknyttet europæisk politisk fond 

k)  for europæiske politiske fonde alene: 

—  liste over medlemsorganisationer 

—  navn og registreringsnummer på et eventuelt tilknyttet europæisk politisk parti 

l)  formandens navn og navne på personer med administrative, finansielle og juridiske beføjelser, med klar angivelse af 
deres kapacitet og beføjelser til alene eller i fællesskab at forpligte enheden over for tredjeparter og til at repræsentere 
enheden i retssager. 

2. Standardudskriftets format er angivet i bilag II. 

Artikel 4 

Ikrafttræden 

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 
medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2015. 

På Kommissionens vegne 
Jean-Claude JUNCKER 

Formand   

BILAG I 

Registreringsnummerets format 

For europæiske politiske partier 

EUPP x MS 

eller 

EUPP x MS y 

For europæiske politiske fonde 

EUPF x MS 

eller 

EUPF x MS y 

hvor »x« er et nummer tildelt af Myndigheden i kronologisk rækkefølge efter tidspunktet for modtagelsen af ansøgninger, 
»MS« er landekoden på to bogstaver for den medlemsstat, hvor fonden har hovedsæde (1), og »y« er den nationale 
registreringskode, hvis relevant.  
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(1) Kode fra Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) (ISO 3166 alpha-2), undtagen for Grækenland og Det Forenede 
Kongerige, for hvilke forkortelserne EL og UK anvendes. 



BILAG II 

Standardudskriftens format 

For europæiske politiske partier 

Standardudskrift fra registret over europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde 

Udstedt af Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde som oprettet ved artikel 6 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

(Myndighedens postadresse) 

Oplysninger hentet i registret den (dato)  

Nr. Beskrivelse Oplysninger fra registret 
(eller »ikke relevant«) 

1 Type enhed Europæisk politisk parti 

2 Registreringsnummer (1)  

3 a) Registreringsdato  

b) Afregistreringsdato (2)  

4 Fulde navn  

5 Akronym  

6 Logo  

7 Medlemsstat, hvor partiet har hovedsæde  

8 Hovedsædets adresse  

9 Postadresse, hvis forskellig  

10 Websted  

11 E-mailadresse  

12 Datoen for statuttens vedtagelse  

13 Datoer for eventuelle ændringer af statutten  

14 Liste over medlemspartier 
(fulde navn og type medlemskab)  

15 Antal medlemmer af det europæiske politiske parti eller eventuelle 
medlemspartier, som er medlemmer af Europa-Parlamentet  

16 Formandens navn  

17 Navne på personer med administrative, finansielle og juridiske be
føjelser, med angivelse af deres kapacitet og beføjelser til alene el
ler i fællesskab at forpligte enheden over for tredjemand og til at 
repræsentere enheden i retssager (3)  
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Nr. Beskrivelse Oplysninger fra registret 
(eller »ikke relevant«) 

18 Fulde navn og registreringsnummer på eventuelle tilknyttede euro
pæiske politiske fonde  

19 Hvis den medlemsstat, hvor partiet har hovedsæde, giver mulig
hed for parallelregistrering: den relevante registreringsmyndigheds 
navn, adresse og eventuelle websted (3)  

20 Hvis det europæiske politiske parti blev oprettet ved omdannelse 
af en national enhed: 
—  Fulde navn (3) 
—  Juridisk status (3) 
—  Nationalt registreringsnummer (3) 
på den tidligere enhed  

(1)  Registreringsnummeret tildeles af Myndigheden i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 
2015/2246. Hvis der findes et parallelt nationalt registreringsnummersystem, udgør det nationale registreringsnummer den sidste 
del af dette registreringsnummer (alt efter landekoden på to bogstaver) og den relevante kompetente myndighed angives i punkt 19. 

(2)  Hvis enheden på tidspunktet for udfærdigelsen af dette uddrag ikke længere har status som et europæisk politisk parti i henhold til 
forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014, giver uddraget de oplysninger, som findes i registret på afregistreringsdatoen. 

(3)  Myndigheden har ikke kompetence til at bekræfte, at disse oplysninger er fuldstændige og i overensstemmelse med gældende ret; de 
oplysninger, der gives, er dem, der i øjeblikket optræder i registret.  

For europæiske politiske fonde 

Standardudskrift fra registret over europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde 

Udstedt af Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde som oprettet ved artikel 6 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

(Myndighedens postadresse) 

Oplysninger hentet i registret den (dato)  

Nr. Beskrivelse Oplysninger fra registret 
(eller »ikke relevant«) 

1 Type enhed Europæisk politisk fond 

2 Registreringsnummer (1)  

3 a) Registreringsdato  

b) Afregistreringsdato (2)  

4 Fulde navn  

5 Akronym  

6 Logo  

7 Medlemsstat, hvor fonden har hovedsæde  

8 Hovedsædets adresse  

9 Postadresse, hvis forskellig  

4.12.2015 L 318/32 Den Europæiske Unions Tidende DA    



Nr. Beskrivelse Oplysninger fra registret 
(eller »ikke relevant«) 

10 Websted  

11 E-mailadresse  

12 Datoen for statuttens vedtagelse  

13 Datoer for eventuelle ændringer af statutten  

14 Liste over medlemsorganisationer (fulde navn og type medlem
skab)  

15 Formandens navn  

16 Navne på personer med administrative, finansielle og juridiske be
føjelser, med angivelse af deres kapacitet og beføjelser til alene el
ler i fællesskab at forpligte enheden over for tredjemand og til at 
repræsentere den i retssager (3)  

17 Fulde navn og registreringsnummer på eventuelle tilknyttede euro
pæiske politiske partier  

18 Hvis den medlemsstat, hvor fonden har hovedsæde, giver mulig
hed for parallelregistrering: den relevante registreringsmyndigheds 
navn, adresse og eventuelle websted (3)  

19 Hvis den europæiske politiske fond blev oprettet ved omdannelse 
af en national enhed: 
—  Fulde navn (3) 
—  Juridisk status (3) 
—  Nationalt registreringsnummer (3) 
på den tidligere enhed  

(1)  Registreringsnummeret tildeles af Myndigheden i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 
2015/2246. Hvis der findes et parallelt nationalt registreringsnummersystem, udgør det nationale registreringsnummer den sidste 
del af dette registreringsnummer (alt efter landekoden på to bogstaver) og den relevante kompetente myndighed angives i punkt 18. 

(2)  Hvis enheden på tidspunktet for udfærdigelsen af dette uddrag ikke længere har status som en europæisk politisk fond i henhold til 
forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014, giver uddraget de oplysninger, som findes i registret på afregistreringsdatoen. 

(3)  Myndigheden har ikke kompetence til at bekræfte, at disse oplysninger er fuldstændige og i overensstemmelse med gældende ret; de 
oplysninger, der gives, er dem, der i øjeblikket optræder i registret.   
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