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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2246 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Δεκεμβρίου 2015
σχετικά με τις λεπτομερείς διατάξεις για το σύστημα αριθμητικής καταχώρισης που ισχύουν για το
μητρώο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων και τις
πληροφορίες που παρέχονται από τα τυποποιημένα αποσπάσματα του μητρώου
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (1) και, ιδίως, το άρθρο 7 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες του συστήματος αριθμητικής καταχώρισης για ευρωπαϊκά πολιτικά
κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα.

(2)

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί το περιεχόμενο και το μορφότυπο των τυποποιημένων αποσπασμάτων του μητρώου που
διατίθενται σε τρίτους κατόπιν αιτήσεως. Το εν λόγω τυποποιημένο απόσπασμα θα πρέπει να περιέχει τις βασικές
πληροφορίες που αφορούν το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει
του άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το σύστημα αριθμητικής καταχώρισης που πρόκειται να εφαρμοστεί στο μητρώο των ευρωπαϊκών
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (εφεξής το «μητρώο»), καθώς και το περιεχόμενο και το
μορφότυπο των τυποποιημένων αποσπασμάτων του εν λόγω μητρώου που διατίθενται σε τρίτους κατόπιν αιτήσεως.

Άρθρο 2
Σύστημα αριθμητικής καταχώρισης
1.
Κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα λαμβάνει ειδικό αριθμό καταχώρισης με βάση τη
χρονολογική σειρά παραλαβής των αιτήσεων.
2.

Ο αριθμός καταχώρισης αποτελείται από δύο μέρη:

α) ένα ευρωπαϊκό αναγνωριστικό ταυτότητας·
β) ένα εθνικό αναγνωριστικό ταυτότητας, που ακολουθεί το ευρωπαϊκό αναγνωριστικό ταυτότητας, εάν το κράτος μέλος της
έδρας του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος εφαρμόζει το δικό του παράλληλο
σύστημα αριθμητικής καταχώρισης.
3.

Το μορφότυπο του αριθμού παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

(1) ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1.
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Άρθρο 3
Τυποποιημένα αποσπάσματα
1.
Τα τυποποιημένα αποσπάσματα του μητρώου παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το οικείο ευρωπαϊκό
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα:
α) το είδος της οντότητας: ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα·
β) τον αριθμό καταχώρισης που χορηγείται από την Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 2·
γ) την πλήρη ονομασία, το ακρωνύμιο και το λογότυπο·
δ) το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα του το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα·
ε) στις περιπτώσεις στις οποίες το κράτος μέλος της έδρας προβλέπει παράλληλη καταχώριση, την ονομασία, τη διεύθυνση και
τον ιστότοπο, εάν υπάρχει, της οικείας αρχής καταχώρισης·
στ) τη διεύθυνση της έδρας, την ταχυδρομική διεύθυνση, εάν διαφέρει, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον
ιστότοπο, εάν υπάρχουν·
ζ) την ημερομηνία καταχώρισης ως ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα και, κατά περίπτωση, την
ημερομηνία διαγραφής·
η) εάν το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα μετατροπής από μια
οντότητα καταχωρισμένη σε κράτος μέλος, την πλήρη ονομασία και το νομικό καθεστώς της εν λόγω οντότητας, συμπερι
λαμβανομένου του τυχόν εθνικού αριθμού καταχώρισης·
θ) την ημερομηνία έγκρισης του καταστατικού, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού·
ι)

για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μόνο:
— τον κατάλογο των κομμάτων-μελών·
— τον αριθμό των μελών του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή των κομμάτων μελών του, ανάλογα με την περίπτωση, τα
οποία είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
— την ονομασία και τον αριθμό καταχώρισης του ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος που συνδέεται με αυτό, ανάλογα με
την περίπτωση·

ια) για τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα μόνο:
— τον κατάλογο των οργανώσεων-μελών·
— την ονομασία και τον αριθμό καταχώρισης του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος που συνδέεται με αυτό, ανάλογα με
την περίπτωση·
ιβ) το ονοματεπώνυμο του προέδρου και των προσώπων που έχουν την αρμοδιότητα της διοικητικής, οικονομικής και νομικής
εκπροσώπησης, με σαφή ένδειξη της ιδιότητάς τους και των αρμοδιοτήτων τους, μεμονωμένων ή συλλογικών, να δεσμεύουν
την οντότητα έναντι τρίτων και να αντιπροσωπεύουν την οντότητα σε νομικές διαδικασίες.
2.

Το μορφότυπο των τυποποιημένων αποσπασμάτων παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2015.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Μορφότυπο του αριθμού καταχώρισης
Για ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα:
ΕΠΚ x ΚΜ
ή
ΕΠΚ x ΚΜ Y
Για ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα:
ΕΠΙ x ΚΜ
ή
ΕΠΙ x ΚΜ Y
Όπου «x» είναι ο αριθμός που χορηγήθηκε από την Αρχή με τη χρονολογική σειρά παραλαβής των αιτήσεων, «ΚΜ» είναι ο
διψήφιος κωδικός για το κράτος μέλος της έδρας (1) και «Y» είναι ο εθνικός κωδικός καταχώρισης, κατά περίπτωση.

(1) Κωδικός Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) (ISO 3166 alpha- 2), εκτός από την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, για τις οποίες θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται οι συντομογραφίες EL και UK.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Μορφότυπο των τυποποιημένων αποσπασμάτων
Για ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα
Τυποποιημένο απόσπασμα του μητρώου ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων
Εκδίδεται από την Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, η οποία συστάθηκε βά
σει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014
(ταχυδρομική διεύθυνση της Αρχής)
Πληροφορίες που προέρχονται από το μητρώο στις (ημερομηνία)

Αριθ.

Περιγραφή

1

Είδος οντότητας

2

Αριθμός καταχώρισης (1)

3

α)

Ημερομηνία καταχώρισης

β)

Ημερομηνία διαγραφής (2)

4

Πλήρης ονομασία

5

Ακρωνύμιο

6

Λογότυπος

7

Κράτος μέλος της έδρας

8

Διεύθυνση της έδρας

9

Διεύθυνση αλληλογραφίας, εάν διαφέρει

10

Ιστότοπος

11

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

12

Ημερομηνία έγκρισης του καταστατικού

13

Ημερομηνίες τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού

14

Κατάλογος των κομμάτων μελών
(πλήρης ονομασία και είδος της συμμετοχής)

15

Αριθμός των μελών του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή των κομ
μάτων μελών του, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία είναι μέλη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

16

Ονοματεπώνυμο του προέδρου

17

Ονοματεπώνυμο των προσώπων που έχουν την αρμοδιότητα της διοι
κητικής, οικονομικής και νομικής εκπροσώπησης, με ένδειξη της ιδιό
τητάς τους και των αρμοδιοτήτων τους, μεμονωμένων ή συλλογικών,
να δεσμεύουν την οντότητα έναντι τρίτων και να αντιπροσωπεύουν την
οντότητα σε νομικές διαδικασίες (3)

Πληροφορίες από το Μητρώο
(ή ένδειξη «άνευ αντικειμένου»)

Ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα
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Αριθ.

Περιγραφή

18

Πλήρης ονομασία και αριθμός καταχώρισης κάθε ευρωπαϊκού πολιτι
κού ιδρύματος που συνδέεται με το εν λόγω πολιτικό κόμμα

19

Εάν το κράτος μέλος της έδρας προβλέπει παράλληλη καταχώριση,
ονομασία, διεύθυνση και ιστότοπος της οικείας Αρχής καταχώρισης (3)

20

Εάν το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα με
τατροπής από εθνική οντότητα:
— Πλήρης ονομασία (3)
— Νομικό καθεστώς (3)
— Εθνικός αριθμός καταχώρισης (3)
της προηγούμενης οντότητας

4.12.2015
Πληροφορίες από το Μητρώο
(ή ένδειξη «άνευ αντικειμένου»)

(1) Ο αριθμός καταχώρισης χορηγείται από την Αρχή σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2246 της Επιτροπής· όταν εφαρμόζε
ται παράλληλο εθνικό σύστημα αριθμητικής καταχώρισης, ο εθνικός αριθμός καταχώρισης αποτελεί το τελευταίο στοιχείο του εν λόγω αριθ
μού καταχώρισης (μετά τον διψήφιο κωδικό χώρας) και η οικεία αρμόδια αρχή αναφέρεται στο σημείο 19.
(2) Εάν, κατά τη στιγμή έκδοσης του παρόντος αποσπάσματος, η οντότητα δεν έχει πλέον το καθεστώς ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος σύμ
φωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, το απόσπασμα παρέχει τις πληροφορίες που τηρούνται στο μητρώο κατά την ημε
ρομηνία διαγραφής.
(3) Η Αρχή δεν είναι το αρμόδιο όργανο για την επιβεβαίωση της νομιμότητας ή της πληρότητας του στοιχείου αυτού· οι παρεχόμενες πληρο
φορίες είναι αυτές που τηρούνται επί του παρόντος στο μητρώο.

Για ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα
Τυποποιημένο απόσπασμα του μητρώου ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων
Εκδίδεται από την Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, η οποία συστάθηκε βά
σει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014
(ταχυδρομική διεύθυνση της Αρχής)
Πληροφορίες που προέρχονται από το μητρώο στις (ημερομηνία)

Αριθ.

Περιγραφή

1

Είδος οντότητας

2

Αριθμός καταχώρισης (1)

3

α)

Ημερομηνία καταχώρισης

β)

Ημερομηνία διαγραφής (2)

4

Πλήρης ονομασία

5

Ακρωνύμιο

6

Λογότυπος

7

Κράτος μέλος της έδρας

8

Διεύθυνση της έδρας

9

Διεύθυνση αλληλογραφίας, εάν διαφέρει

Πληροφορίες από το Μητρώο
(ή ένδειξη «άνευ αντικειμένου»)

Ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα
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Αριθ.

Περιγραφή

10

Ιστότοπος

11

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

12

Ημερομηνία έγκρισης του καταστατικού

13

Ημερομηνίες τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού

14

Κατάλογος των οργανώσεων-μελών (πλήρης ονομασία και είδος της
συμμετοχής)

15

Ονοματεπώνυμο του προέδρου

16

Ονοματεπώνυμο των προσώπων που έχουν την αρμοδιότητα της διοι
κητικής, οικονομικής και νομικής εκπροσώπησης, με ένδειξη της ιδιό
τητάς τους και των αρμοδιοτήτων τους, μεμονωμένων ή συλλογικών,
να δεσμεύουν την οντότητα έναντι τρίτων και να την αντιπροσωπεύουν
σε νομικές διαδικασίες (3)

17

Πλήρης ονομασία και αριθμός καταχώρισης του ευρωπαϊκού πολιτι
κού κόμματος που συνδέεται με το εν λόγω πολιτικό ίδρυμα

18

Εάν το κράτος μέλος της έδρας προβλέπει παράλληλη καταχώριση,
ονομασία, διεύθυνση και ιστότοπος της οικείας Αρχής καταχώρισης (3)

19

Εάν το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα με
τατροπής από εθνική οντότητα:
— Πλήρης ονομασία (3)
— Νομικό καθεστώς (3)
— Εθνικός αριθμός καταχώρισης (3)
της προηγούμενης οντότητας
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Πληροφορίες από το Μητρώο
(ή ένδειξη «άνευ αντικειμένου»)

(1) Ο αριθμός καταχώρισης χορηγείται από την Αρχή σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2246 της Επιτροπής· όταν εφαρμόζε
ται παράλληλο εθνικό σύστημα αριθμητικής καταχώρισης, ο εθνικός αριθμός καταχώρισης αποτελεί το τελευταίο στοιχείο του εν λόγω αριθ
μού καταχώρισης (μετά τον διψήφιο κωδικό χώρας) και η οικεία αρμόδια αρχή αναφέρεται στο σημείο 18.
(2) Εάν, κατά τη στιγμή έκδοσης του παρόντος αποσπάσματος, η οντότητα δεν έχει πλέον το καθεστώς ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος σύμ
φωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, το απόσπασμα παρέχει τις πληροφορίες που τηρούνται στο Μητρώο κατά την ημε
ρομηνία διαγραφής.
(3) Η Αρχή δεν είναι το αρμόδιο όργανο για την επιβεβαίωση της νομιμότητας ή της πληρότητας του στοιχείου αυτού· οι παρεχόμενες πληρο
φορίες είναι αυτές που τηρούνται επί του παρόντος στο μητρώο.

