
RENDELETEK 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2401 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 

(2015. október 2.) 

az európai politikai pártok és alapítványok nyilvántartásának tartalmáról és működéséről 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, 

tekintettel az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. 
október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke 
(2) bekezdésére, valamint 8. cikke (3) bekezdésének a) pontjára, 

mivel: 

(1)  Az 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet előírja az európai politikai pártokkal és 
európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóságnak (a továbbiakban: a Hatóság) az európai politikai pártok és 
alapítványok nyilvántartásának létrehozását és vezetését. 

(2)  A nyilvántartás az európai politikai pártként vagy európai politikai alapítványként való bejegyzés iránti 
kérelmekkel benyújtott adatok, részletek és dokumentumok, valamint minden ezt követően e rendeletnek 
megfelelően az európai politikai pártok vagy európai politikai alapítványok által benyújtott adatok, részletek és 
dokumentumok tára. 

(3) A Hatóságnak meg kell kapnia a nyilvántartással kapcsolatos feladatai teljes körű ellátásához szükséges informá
ciókat és bizonylatokat. 

(4)  A nyilvántartás közszolgáltatást nyújt az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a jogbiztonság jegyében. Ezen 
okból a Hatóságnak úgy kell működtetnie a nyilvántartást, hogy megfelelő hozzáférést biztosítson a benne foglalt 
információkhoz, valamint hitelesítse azokat, és egyidejűleg tiszteletben tartsa az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 
33. cikke értelmében fennálló, a személyes adatok védelmére vonatkozó kötelezettségeit, ideértve a 45/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 45. cikkében meghatározott adatkezelői szerepét. 

(5)  A Hatóságnak szabványosított formátumú nyilvántartási kivonatot kell biztosítani, amely a Bizottság által az 
1141/2014/EU, Euratom rendelet 7. cikke (3) bekezdésének értelmében elfogadott végrehajtási rendeletben 
meghatározott információkat tartalmazza. 

(6)  A működési módozatokat – amelyeknek arányosnak kell maradniuk – a Hatóság fogja meghatározni. 

(7)  A nyilvántartásnak el kell térnie az Európai Parlament által az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 32. cikkének 
megfelelően felállított honlaptól, ugyanakkor egyes, a nyilvántartásban tárolt dokumentumokat nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni ezen a honlapon, 
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(1) HL L 317., 2014.11.4., 1. o. 
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által 

történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.). 



ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

A nyilvántartás tartalma 

(1) Az európai politikai pártokkal és az európai politikai alapítványokkal kapcsolatosan a nyilvántartásnak a 
következő dokumentumokat és adott esetben ezek frissítéseit kell tartalmaznia: 

a)  az alapszabályokat, ideértve azoknak az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 4. és 5. cikke által előírt valamennyi 
elemét és ezek bármely módosítását; 

b)  az 1141/2014/EU, Euratom rendelethez mellékelt, kitöltött és aláírt szabványnyilatkozatot; 

c)  amennyiben szükséges, az alapszabályokon túl az európai politikai párt és – amennyiben létezik – a hozzá 
kapcsolódó alapítvány pénzügyi, igazgatási és irányítási struktúrájának részletes leírását, a két szervezet közötti 
egyértelmű különállás feltüntetésével; 

d)  amennyiben a kérelmező székhelye szerinti tagállam előírja, nyilatkozatot, amely igazolja, hogy a kérelmező eleget 
tett a kérelmezéshez szükséges valamennyi alkalmazandó nemzeti követelménynek, és hogy alapszabálya megfelel a 
nemzeti jog minden vonatkozó előírásának; 

e) bármely, a tagállami hatóságoktól származó dokumentum vagy levelezés, amely az e cikk alá tartozó dokumentu
mokhoz vagy információhoz kapcsolódik; 

(2) Az európai politikai pártokkal kapcsolatosan a nyilvántartásnak az (1) bekezdésben hivatkozott dokumentumokon 
túlmenően a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: 

a)  az európai politikai pártként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem, amelyet a kérelmező szervezet elnöke vagy 
vezetője aláírt; 

b)  a nyilvántartásba vétel iránti kérelem előtti legutóbbi európai parlamenti választásokon elért hivatalos eredmények 
másolata, és az európai politikai párt nyilvántartásba vételét követően minden európai parlamenti választást követően 
az elért hivatalos eredmények másolata; 

c)  természetes személyekből álló európai politikai párt esetében legalább hét, különböző tagállamból származó személy 
által aláírt nyilatkozat, akik az Európai Parlamentben, nemzeti vagy regionális parlamentekben vagy közgyűlésekben 
választás útján szerzett mandátummal rendelkeznek, megerősítve az érintett európai politikai pártban tervezett 
tagságukat; az európai parlamenti, nemzeti vagy regionális választások eredményének, vagy a tagságban bekövetkezett 
változásoknak, esetleg mindkettő következtében létrejött változások; 

d) abban az esetben, ha a kérelmező egy olyan politikai párt, amely még nem vett részt az európai parlamenti válasz
tásokon, írásbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyilvánosan kifejezte a következő európai parlamenti válasz
tásokon való részvételre irányuló szándékát, a hozzá kapcsolódó nemzeti vagy regionális politikai pártok (vagy 
mindkettő) feltüntetésével, valamint a választásokon való jelöltállítás szándékával; 

e)  a jelenlegi tagpártok listája, az alapszabályhoz mellékelten, minden egyes tagpárt esetében feltüntetve annak nevét, 
rövidítését, a tagság típusát és azt a tagállamot, ahol alapították; 

(3) Az európai politikai alapítványokkal kapcsolatosan a nyilvántartásnak az (1) bekezdésben hivatkozott dokumen
tumokon túlmenően a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: 

a)  az európai politikai alapítványként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem, amelyet a kérelmező szervezet elnöke 
vagy vezetője, valamint azon európai politikai párt elnöke vagy vezetője aláírt, amelyhez a kérelmező politikai 
alapítvány kapcsolódik; 
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b)  az irányító testület tagjainak névsora, az egyes tagok nemzetiségének feltüntetésével; 

c)  a tagszervezetek jelenlegi listája, minden egyes tagszervezet esetében feltüntetve annak teljes nevét, rövidítését, a 
tagság típusát és azt a tagállamot, ahol alapították. 

(4) A nyilvántartásban a következő, minden nyilvántartásba vett európai politikai pártra és európai szintű politikai 
alapítványra vonatkozó információkat kell naprakészen tartani: 

a)  a szervezet típusa (európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány); 

b)  a Hatóság által az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok nyilvántartására vonatkozó nyilvántartási 
számok rendszeréről és a kiállított szabványosított formátumú nyilvántartási kivonatokról szóló bizottsági 
végrehajtási rendelettel összhangban kiosztott nyilvántartási szám; 

c)  a teljes név, a rövidítés és a logó; 

d)  a tagállam, ahol az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány székhelye található; 

e)  ha a tagállam, ahol a székhely található, párhuzamos nyilvántartást vezet, az illetékes nyilvántartó hatóság neve, 
címe és (ha van) honlapja; 

f)  a székhely címe és (amennyiben az eltérő) a levelezési cím, e-mail cím és (ha van) honlap; 

g)  az európai politikai pártként vagy európai politikai alapítványként történő nyilvántartásba vétel dátuma, és (adott 
esetben) a nyilvántartásból való törlés dátuma; 

h)  ha egy európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány egy tagállami nyilvántartásba vett szervezetből alakult 
át, e szervezet teljes neve és jogi státusa, ideértve bármely nyilvántartási számot; 

i)  az alapszabályok elfogadásának és bármely módosításának dátuma; 

j)  az európai politikai párt vagy tagpárt azon tagjainak száma (adott esetben), akik európai parlamenti képviselők; 

k)  az európai politikai párt kapcsolódó európai politikai alapítványának neve és nyilvántartási száma (ha van ilyen); 

l)  az európai politikai alapítványok esetében a kapcsolódó európai politikai párt neve és nyilvántartási száma; 

m)  az adminisztratív, pénzügyi és jogi képviseleti hatáskörrel felruházott szervezetek tagjai vagy ilyen pozíciót betöltő 
személyek személyazonossága, ideértve a nevet, a születési időt, a nemzetiséget és a lakóhelyet, arra vonatkozó 
beosztásuk és hatáskörük egyértelmű feltüntetésével, hogy egyénileg vagy együttesen harmadik felekkel szemben a 
szervezet nevében kötelezettségeket vállalhatnak-e, illetve a szervezet képviseletét jogi eljárásokban elláthatják-e. 

(5) A nyilvántartásban az (1)–(4) bekezdésben szereplő valamennyi dokumentumot és információt határozatlan ideig 
kell tárolni. 

2. cikk 

Kiegészítő információk és bizonylatok 

A nyilvántartásba vételt kérelmezők és a nyilvántartásba vett európai politikai pártok és európai politikai alapítványok az 
1141/2014/EU, Euratom rendelet 8. cikke (2) bekezdésében előírtakon túl az 1. cikkben szereplő dokumentumokat és 
információkat, valamint ezek bármely frissítéseit is kötelesek benyújtani a Hatósághoz. 

A Hatóság felkérheti az európai politikai pártokat és az európai politikai alapítványokat a megadott hiányos vagy elavult 
dokumentumok és információk helyesbítésére. 
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3. cikk 

A nyilvántartás által nyújtott szolgáltatások 

(1) A Hatóság a nyilvántartásból szabványosított formátumú kivonatokat állít ki. A Hatóság nyilvántartási kivonatot 
nyújt bármely természetes vagy jogi személynek a kérelem kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül. 

(2) Ahol a Hatóság hatáskörrel rendelkezik az 1141/2014/EU, Euratom rendelet alapján, a Hatóságnak kérelemre 
hitelesítenie kell, hogy a szabványosított formátumú kivonatban nyújtott információ helyes, naprakész és a vonatkozó 
uniós jogszabályoknak megfelelő. 

Ahol a Hatóság nem rendelkezik hatáskörrel az 1141/2014/EU, Euratom rendelet alapján, kérelemre hitelesítenie kell, 
hogy a rendelkezésére álló, szabványosított formátumú kivonatban nyújtott információ a lehető legnagyobb mértékben 
teljes, naprakész és helyes, miután a lehetséges ésszerű ellenőrzéseket elvégezték. Ezek közé az ellenőrzések közé tartozik 
az illetékes tagállami hatóságoktól az információk megerősítésnek beszerzése olyan mértékig, ameddig a vonatkozó 
nemzeti jogalkotás az érintett hatóságok számára erre jogalapot biztosít. Az (1) bekezdésben rögzített határidő nem 
vonatkozik a jelen albekezdés alá tartozó kérelmekre. 

Az e bekezdésben hivatkozott igazolásban a Hatóságnak egyértelműen fel kell tüntetnie, hogy az 1141/2014/EU, 
Euratom rendelet szerint hatáskörrel rendelkezik-e. 

(3) A Hatóságnak kérelemre a (2) bekezdésben hivatkozott igazolást kell biztosítania az uniós intézmények és szervek, 
továbbá a tagállami hatóságok és bíróságok számára. Kérelemre ilyen igazolást kell kibocsátania továbbá az európai 
politikai pártok vagy európai politikai alapítványok számára saját státusukkal kapcsolatosan. 

A Hatóság megfelelően indokolt kérelem kézhezvételét követően ilyen igazolást nyújthat bármely más természetes vagy 
jogi személynek is, ha erre jogi vagy közigazgatási eljárásokhoz szükség van. 

(4) A Hatóság részletesen meghatározza a szabványosított formátumú nyilvántartási kivonatok és az igazolások iránti 
kérelmek benyújtására, valamint, valamint a kivonatok és igazolások kiállítására vonatkozó eljárásokat, ideértve az e 
szolgáltatások nyújtásához igénybevett elektronikus eszközök használatára vonatkozó szabályokat. 

4. cikk 

Hatálybalépés 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2015. október 2-án. 

a Bizottság részéről 

az elnök 
Jean-Claude JUNCKER  
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