
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2246, 

3. detsember 2015, 

milles on esitatud üksikasjalikud sätted registreeritud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 
tasandi poliitiliste sihtasutuste registreerimisnumbrite süsteemi ning standardsetes 

registriväljavõtetes esitatava teabe kohta 

EUROOPA KOMISJON, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, 

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis 
käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, (1) eriti selle 
artikli 7 lõiget 3, 

ning arvestades järgmist: 

(1)  Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste registreerimisnumbrite süsteemi on vaja 
täpsustada. 

(2)  On vaja täpsustada kolmandate isikute taotlusel esitatavate standardsete registriväljavõtete sisu ja vorm. Need 
standardväljavõtted peaks sisaldama põhiteavet Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste 
sihtasutuste kohta. 

(3)  Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 37 alusel 
loodud komitee arvamusega, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

Artikkel 1 

Reguleerimisese 

Käesoleva määrusega kehtestatakse registreerimisnumbrite süsteem, mida kohaldatakse Euroopa tasandi erakondade ja 
Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste suhtes (edaspidi „register”), ja sellest registrist kolmandate isikute taotlusel 
esitatavate standardsete registriväljavõtete sisu ja vorm. 

Artikkel 2 

Registreerimisnumbrite süsteem 

1. Igale Euroopa tasandi erakonnale ja Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele antakse taotluste saabumise 
järjekorras spetsiaalne registreerimisnumber. 

2. Registreerimisnumber koosneb kahest osast: 

a)  Euroopa tunnus; 

b)  riiklik tunnuskood, millele järgneb Euroopa tunnus, kui liikmesriik, kus asuvad Euroopa tasandi erakonna või 
Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse juhtorganid, rakendab paralleelselt omaenda registreerimisnumbrite süsteemi. 

3. Registreerimisnumbrite formaat on esitatud 1. lisas. 
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(1) ELT L 317, 4.11.2014, lk 1. 



Artikkel 3 

Standardsed registriväljavõtted 

1. Registrist tehtud standardsetes väljavõtetes esitatakse Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise 
sihtasutuse kohta järgmine teave: 

a)  üksuse tüüp: Euroopa tasandi erakond või Euroopa tasandi sihtasutus; 

b)  registreerimisnumber, mille Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste amet on artikli 2 kohaselt määranud; 

c)  täisnimi, akronüüm ja logo; 

d)  liikmesriik, kus asuvad Euroopa tasandi erakonna või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse juhtorganid; 

e) kui registreerimine juhtorganite asukohaliikmesriigis on paralleelne registreerimine, siis asjaomase registreerimi
sasutuse nimi, aadress ja veebisait, kui see on olemas; 

f)  juhtorganite aadress, postiaadress, kui see on eelmisest erinev, e-posti aadress ja veebisait, kui see on olemas; 

g)  Euroopa tasandi erakonnana või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutusena registreerimise ja asjakohasel juhul ka 
registrist kustutamise kuupäev; 

h)  liikmesriigis registreeritud üksuse ümberregistreerimise teel loodud Euroopa tasandi erakonna ja Euroopa tasandi 
poliitilise sihtasutuse puhul tema täisnimi, õiguslik seisund ja liikmesriigi registreerimisnumber, kui see on olemas; 

i)  põhikirja ja selle muudatuste vastuvõtmise kuupäev; 

j)  ainult Euroopa tasandi erakondade kohta: 

—  liikmeserakondade loetelu; 

—  asjakohastel juhtudel Euroopa tasandi erakonna või selle liikmeserakondade Euroopa Parlamendi liikmetest 
liikmete arv; 

— asjakohastel juhtudel Euroopa tasandi erakonnaga seotud Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse registreeri
misnumber; 

k)  ainult Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste kohta: 

—  liikmesorganisatsioonide loetelu; 

—  sihtasutusega seotud Euroopa tasandi erakonna nimi ja registreerimisnumber; 

l)  eesistuja/esimehe ning haldus- ja finantsalase ja seadusliku esindamise volitustega ametiisikute isikuandmed ning 
nende isikute amet ja volitused võtta iseseisvalt või ühiselt kohustusi kolmandate isikute ees ja esindada üksust 
kohtumenetluses. 

2. Standardse registriväljavõtte vorm on esitatud 2. lisas. 

Artikkel 4 

Jõustumine 

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

4.12.2015 L 318/29 Euroopa Liidu Teataja ET     



Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

Brüssel, 3. detsember 2015 

Komisjoni nimel 

president 
Jean-Claude JUNCKER   

1. LISA 

Registreerimisnumbri formaat 

Euroopa tasandi erakonnad 

EUPP x MS 

või 

EUPP x MS y 

Euroopa tasandi sihtasutused 

EUPF x MS 

või 

EUPF x MS y 

„x” on Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste ameti antud number taotluste saabumise kronoloogilises järjekorras, 
„MS” on juhtorganite asukoha liikmesriigi kahetäheline kood (1) ja „y” on liikmesriigi registreerimiskood, kui see on 
olemas.  
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(1) Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) kood (ISO 3166 alpha-2), välja arvatud Kreeka ja Ühendkuningriik, kelle puhul tuleb 
kasutada lühendeid EL ja UK. 



2. LISA 

Standardsete registriväljavõtete vorm 

Euroopa tasandi erakond 

Standardsed väljavõtted Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi sihtasutuste registrist 

Välja andnud määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 6 alusel asutatud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 
tasandi sihtasutuste amet 

(ameti postiaadress) 

Registriandmed (kuupäev)  

Nr Kirjeldus Teave registrist 
(või märge „ei kohaldata”) 

1 Üksuse tüüp Euroopa tasandi erakond 

2 Registreerimisnumber (1)  

3 a) Registreerimise kuupäev  

b) Registrist kustutamise kuupäev (2)  

4 Täisnimi  

5 Akronüüm  

6 Logo  

7 Juhtorganite asukoha liikmesriik  

8 Juhtorganite asukoha aadress  

9 Postiaadress, kui see on erinev  

10 Veebisait  

11 E-posti aadress  

12 Põhikirja vastuvõtmise kuupäev  

13 Kõik põhikirja muutmise kuupäevad  

14 Liikmeserakondade loetelu 
(täisnimi ja liikmesuse tüüp)  

15 Asjakohastel juhtudel Euroopa tasandi erakonna või selle liikmes
erakondade Euroopa Parlamendi liikmetest liikmete arv  

16 Eesistuja/esimehe nimi  

17 Haldus- ja finantsalase ja seadusliku esindamise volitustega ameti
isikute isikuandmed ning nende isikute amet ja volitused võtta ise
seisvalt või ühiselt kohustusi kolmandate isikute ees ja esindada 
üksust kohtumenetluses (3)  
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Nr Kirjeldus Teave registrist 
(või märge „ei kohaldata”) 

18 Euroopa tasandi erakonnaga seotud Euroopa tasandi poliitilise sih
tasutuse täisnimi ja registreerimisnumber  

19 Kui registreerimine juhtorganite asukohaliikmesriigis on paral
leelne registreerimine, siis asjaomase registreerimisasutuse nimi, 
aadress ja veebisait (3)  

20 Kui Euroopa tasandi erakond loodi riikliku üksuse ümberregistree
rimise teel, endise üksuse 

—  täisnimi (3) 
—  õiguslik seisund (3) 
—  riiklik registrikood (3)  

(1)  Registreerimisnumbri annab Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste amet kooskõlas komisjoni rakendusmäärusega (EL) 
2015/2246; kui paralleelselt tuleb rakendada liikmesriigi registreerimissüsteemi, moodustab riiklik registrikood registreerimisnumbri 
viimase osa (kõik pärast kahetähelist riigi koodi) ja asjaomane pädev asutus tuleb välja tuua punktis 19. 

(2)  Kui väljavõtte tegemise ajal ei ole üksus enam Euroopa tasandi erakond määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 tähenduses, esitatakse 
väljavõttel registrist kustutamise päeval registris olnud teave. 

(3)  Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste amet ei ole pädev selle teguri õiguspärasust või terviklikkust kinnitama; esitatud on 
praegu registris olev teave.  

Euroopa tasandi sihtasutused 

Standardsed väljavõtted Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi sihtasutuste registrist 

Välja andnud määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 6 alusel asutatud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 
tasandi sihtasutuste amet 

(ameti postiaadress) 

Registrist võetud andmed (kuupäev)  

Nr Kirjeldus Teave registrist 
(või märge „ei kohaldata”) 

1 Üksuse tüüp Euroopa tasandi sihtasutus 

2 Registreerimisnumber (1)  

3 a) Registreerimise kuupäev:  

b) Registrist kustutamise kuupäev (2)  

4 Täisnimi  

5 Akronüüm  

6 Logo  

7 Juhtorganite asukoha liikmesriik  

8 Juhtorganite asukoha aadress  

9 Postiaadress, kui see on erinev  
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Nr Kirjeldus Teave registrist 
(või märge „ei kohaldata”) 

10 Veebisait  

11 E-posti aadress  

12 Põhikirja vastuvõtmise kuupäev  

13 Kõik põhikirja muutmise kuupäevad  

14 Liikmesorganisatsioonide loetelu (täisnimi ja tüüp)  

15 Eesistuja/esimehe nimi  

16 Haldus- ja finantsalase ja seadusliku esindamise volitustega ameti
isikute isikuandmed ning nende isikute amet ja volitused võtta ise
seisvalt või ühiselt kohustusi kolmandate isikute ees ja esindada 
üksust kohtumenetluses (3)  

17 Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse puhul temaga seotud Eu
roopa tasandi erakonna nimi ja registreerimisnumber  

18 Kui registreerimine juhtorganite asukohaliikmesriigis on paral
leelne registreerimine, siis asjaomase registreerimisasutuse nimi, 
aadress ja veebisait (3)  

19 Kui Euroopa tasandi sihtasutus loodi riikliku üksuse ümberregist
reerimise teel, endise üksuse 

—  täisnimi (3) 
—  õiguslik seisund (3) 
—  riiklik registrikood (3)  

(1)  (Registreerimisnumbri annab Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste amet kooskõlas komisjoni rakendusmäärusega (EL) 
2015/2246; kui paralleelselt tuleb rakendada liikmesriigi registreerimissüsteemi, moodustab riiklik registrikood registreerimisnumbri 
viimase osa (kõik pärast kahetähelist riigi koodi) ja asjaomane pädev asutus tuleb välja tuua punktis 18. 

(2) Kui väljavõtte tegemise ajal ei ole üksus enam Euroopa tasandi sihtasutus määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 tähenduses, esita
takse väljavõttel registrist kustutamise päeval registris olnud teave. 

(3)  Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste amet ei ole pädev selle teguri õiguspärasust või terviklikkust kinnitama; esitatud teave 
on praegu registris.   
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