
FÖRORDNINGAR 

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/2401 

av den 2 oktober 2015 

om innehåll och funktionssätt för registret över europeiska politiska partier och stiftelser 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT FÖLJANDE FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om 
stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (1), särskilt artiklarna 7.2 
och 8.3 a, och 

av följande skäl: 

(1)  Enligt förordning (EG, Euratom) nr 1141/2014 ska myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska 
politiska stiftelser (nedan kallad myndigheten) upprätta och föra ett register över europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser (nedan kallat registret). 

(2)  Registret bör fungera som centralt register för de uppgifter och handlingar som lämnats in tillsammans med 
ansökningar om registrering som europeiskt politiskt parti eller europeisk politisk stiftelse, samt alla därefter 
inkommande uppgifter och handlingar från ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse, i 
enlighet med denna förordning. 

(3)  Myndigheten bör få den information och de styrkande handlingar som är nödvändiga för att den till fullo ska 
kunna uppfylla sina skyldigheter när det gäller driften av registret. 

(4)  Registret bör tillhandahålla en offentlig tjänst som främjar insynen, ansvarsskyldigheten och rättssäkerheten. Av 
denna anledning bör myndigheten förvalta registret på ett sätt som innebär adekvat tillträde till och intygande av 
den information som ingår i registret, samtidigt som myndighetens skyldighet att skydda personuppgifter 
uppfylls i enlighet med artikel 33 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014, även i egenskap av registeransvarig 
såsom definierat i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (2). 

(5)  Myndigheten bör tillhandahålla standardutdrag ur registret med den information som fastställs i kommissionens 
genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 7.3 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014. 

(6)  De operativa reglerna, som bör förbli proportionella, bör fastställas av myndigheten. 

(7)  Registret bör vara fristående från den webbplats som inrättats av Europaparlamentet i enlighet med artikel 32 i 
förordning (EG, Euratom) nr 1141/2014, men en del av de handlingar som förvaras i registret bör göras 
tillgängliga för allmänheten på denna webbplats. 

19.12.2015 L 333/50 Europeiska unionens officiella tidning SV     

(1) EUT L 317, 4.11.2014, s. 1. 
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitu

tionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, 
s. 1). 



HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Registrets innehåll 

1. Registret ska, avseende europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser, innehålla följande handlingar 
(inklusive eventuella uppdateringar): 

a)  Partiets eller stiftelsens stadgar, inbegripet samtliga de uppgifter som krävs enligt artiklarna 4 och 5 i förordning (EU, 
Euratom) nr 1141/2014 och eventuella ändringar av dessa, 

b)  standardformuläret i bilaga till förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014, ifyllt och undertecknat, 

c)  vid behov och utöver stadgarna; en detaljerad beskrivning av strukturen vad gäller ekonomi, ledning och förvaltning 
för det europeiska politiska partiet och den eventuella anslutna stiftelsen, med en tydlig uppdelning mellan de två 
enheterna, 

d)  när så krävs i den medlemsstat där sökanden har sitt säte; ett uttalande från berörd medlemsstat i vilket det intygas 
att sökanden uppfyller alla gällande nationella krav för ansökan och att dess stadgar är förenliga med tillämplig 
nationell lagstiftning, och 

e)  all dokumentation och korrespondens från medlemsstaternas myndigheter relaterade till handlingar eller information 
som anges i denna artikel. 

2. För europeiska politiska partier ska registret innehålla följande handlingar, utöver de handlingar som avses i 
punkt 1: 

a)  En formell ansökan om registrering som europeiskt politiskt parti, undertecknad av talmannen eller ordföranden för 
det parti som ansökan gäller, 

b) en kopia av det officiella resultatet från det vid tidpunkten för ansökan om registrering senaste valet till Europapar
lamentet och, när det europeiska politiska partiet har registrerats, en kopia av det officiella resultatet efter varje val till 
Europaparlamentet, 

c)  om det är fråga om fysiska personer som bildar ett europeiskt politiskt parti; en undertecknad försäkran som 
bekräftar medlemskapet i det europeiska politiska partiet från åtminstone sju personer från olika medlemsstater med 
valda mandat i Europaparlamentet eller nationella eller regionala parlament eller församlingar, samt information om 
förändringar till följd av resultat från valet till Europaparlamentet, nationella eller regionala val, alternativt till följd av 
förändringar i medlemskapet, eller både och, 

d)  om ansökan kommer från ett politiskt parti som ännu inte har deltagit i val till Europaparlamentet; ett skriftligt bevis 
på partiets offentligt uttalade avsikt att delta i nästföljande val till Europaparlamentet, med information om anslutna 
nationella eller regionala politiska partier, eller båda, som planerar att föreslå kandidater till valet, och 

e)  en uppdaterad förteckning över medlemspartier, bifogat med stadgan, som för varje medlemsparti anger fullständigt 
namn, förkortning, typ av medlemskap och den medlemsstat där partiet är etablerat. 

3. För europeiska politiska stiftelser ska registret innehålla följande handlingar, utöver de handlingar som avses i 
punkt 1: 

a)  En ansökan om registrering som europeisk politisk stiftelse, undertecknad av stiftelsens talman eller ordförande och 
av talmannen eller ordföranden för det europeiska politiska parti som den sökande stiftelsen är knuten till, 
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b)  en förteckning över styrelseledamöter, inklusive information om nationalitet för varje ledamot, och 

c)  en aktuell förteckning över medlemsorganisationer som för varje medlemsorganisation anger fullständigt namn, 
förkortning, typ av medlemskap och den medlemsstat där organisationen är etablerad. 

4. Följande uppgifter ska hållas uppdaterade i registret för varje registrerat europeiskt politiskt parti och registrerad 
europeisk politisk stiftelse: 

a)  Typ av enhet (europeiskt politiskt parti eller europeisk politisk stiftelse), 

b)  det av myndigheten tilldelade registreringsnumret i enlighet med kommissionens genomförandeförordning om 
detaljerade bestämmelser gällande registreringssystemet för registret över europeiska politiska partier och europeiska 
politiska stiftelser samt de uppgifter som ingår i ett standardutdrag ur registret, 

c)  fullständigt namn, förkortning och logotyp, 

d)  den medlemsstat där det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsen har sitt säte, 

e)  i de fall där den medlemsstat där sätet finns kräver parallell registrering; namn, adress och eventuell webbplats till 
den berörda registreringsmyndigheten, 

f)  adress till sätet, eventuell särskild postadress, e-postadress och eventuell webbplats, 

g)  datum för registrering som europeiskt politiskt parti eller europeisk politisk stiftelse och, om tillämpligt, datum för 
avregistrering, 

h)  om ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse bildades till följd av omvandling av en enhet som 
var registrerad i en medlemsstat; fullständigt namn och rättslig ställning för den enheten, inklusive eventuellt 
nationellt registreringsnummer, 

i)  datum för antagande av stadgarna och eventuella ändringar i dessa, 

j)  antalet medlemmar i det europeiska politiska partiet eller, när så är relevant, i medlemspartier, som är ledamöter i 
Europaparlamentet, 

k)  namn och registreringsnummer för den eventuella europeiska politiska stiftelse som är anknuten till det europeiska 
politiska partiet, 

l)  för europeiska politiska stiftelser; namn och registreringsnummer för det europeiska politiska parti som är anknutet 
till den europeiska politiska stiftelsen, och 

m)  namn, födelsedatum, nationalitet och hemvist för ledamöter och personer som innehar tjänster med administrativa, 
finansiella eller juridiska befogenheter, med tydlig information om deras kapacitet och befogenhet, individuellt eller 
kollektivt, att binda enheten gentemot tredje man och företräda enheten i rättsliga förfaranden. 

5. Registret ska lagra samtliga de handlingar och uppgifter som avses i punkterna 1–4 under obegränsad tid. 

Artikel 2 

Ytterligare information och styrkande dokument 

Sökande och registrerade europeiska politiska partier och stiftelser ska, utöver de handlingar som anges i artikel 8.2 i 
förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014, förse myndigheten med de handlingar och uppgifter, inklusive eventuella 
uppdateringar, som avses i artikel 1. 

Myndigheten kan kräva att europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser korrigerar inlämnade, 
ofullständiga eller inaktuella, handlingar och uppgifter. 
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Artikel 3 

Tjänster som tillhandahålls av registret 

1. Myndigheten ska fastställa mallar för standardiserade utdrag från registret. Myndigheten ska tillhandahålla 
standardiserade utdrag till alla fysiska eller juridiska personer inom tio arbetsdagar från att förfrågan har mottagits. 

2. Där myndigheten så har behörighet i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 ska den, på begäran, 
intyga att den i standardutdraget angivna informationen är korrekt, uppdaterad och kompatibel med tillämplig 
unionslagstiftning. 

Där myndigheten saknar behörighet i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 ska den, på begäran, intyga 
att den i standardutdraget angivna informationen är så komplett, uppdaterad och korrekt som möjligt efter 
genomförande av alla rimliga kontroller. Dessa kontroller ska omfatta begäran om bekräftelse av uppgifterna från 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, i den mån den relevanta nationella lagstiftningen ger de berörda myndigheterna 
möjlighet till detta. Den tidsfrist som fastställs i punkt 1 gäller inte de förfrågningar som omfattas av detta stycke. 

I det intyg som avses i denna punkt ska myndigheten tydligt ange om den är behörig enligt förordning (EU, Euratom) 
nr 1141/2014. 

3. Myndigheten ska på begäran tillhandahålla det intyg som avses i punkt 2 till EU:s institutioner och organ samt 
medlemsstaternas myndigheter och domstolsväsen. Myndigheten ska på begäran även lämna ett sådant intyg till 
europeiska politiska partier eller europeiska politiska stiftelser angående dessas egen status. 

Myndigheten kan även lämna ett sådant intyg till annan juridisk eller fysisk person som lämnar en vederbörligen 
motiverad begäran till myndigheten, när så är nödvändigt för juridiska eller administrativa förfaranden. 

4. Myndigheten ska besluta i detalj om förfarandet för begäran om och leverans av standardutdrag och intyg, 
inklusive digitala alternativ för att tillhandahålla dessa tjänster. 

Artikel 4 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella 
tidning. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i Bryssel den 2 oktober 2015. 

På kommissionens vägnar 
Jean-Claude JUNCKER 

Ordförande  
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