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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2246
z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących systemu nadawania numerów rejestrowych
mającego zastosowanie do rejestru europejskich partii politycznych i europejskich fundacji
politycznych oraz informacji zawartych w standardowych odpisach z rejestru
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października
2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (1), w
szczególności jego art. 7 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Należy szczegółowo określić system nadawania numerów rejestrowych europejskim partiom politycznym i
europejskim fundacjom politycznym.

(2)

Należy określić zawartość i format standardowych odpisów z rejestru udostępnianych osobom trzecim na
żądanie. Standardowe odpisy powinny zawierać najważniejsze informacje dotyczące danej europejskiej partii
politycznej lub europejskiej fundacji politycznej.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie
art. 37 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Przedmiot
W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się system nadawania numerów rejestrowych, który będzie miał zastosowanie
do rejestru europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych („rejestru”) oraz zawartość i format
standardowych odpisów udostępnianych osobom trzecim na żądanie z tego rejestru.

Artykuł 2
System nadawania numerów rejestrowych
1.
Każdej europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej nadaje się specjalny numer rejestrowy
według chronologii wpływania wniosków.
2.

Numer rejestrowy składa się z dwóch elementów:

a) europejskiego identyfikatora;
b) krajowego identyfikatora umieszczanego po identyfikatorze europejskim, jeśli państwo członkowskie, w którym
znajduje się siedziba europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, stosuje swój własny
równoległy system nadawania numerów rejestrowych.
3.

Format numeru określony jest w załączniku I.

(1) Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1.
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Artykuł 3
Standardowe odpisy
1.
Standardowe odpisy z rejestru zawierają następujące informacje dotyczące danej europejskiej partii politycznej lub
europejskiej fundacji politycznej:
a) rodzaj podmiotu: europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna;
b) numer rejestrowy przyznany przez Urząd zgodnie z przepisami art. 2;
c) pełną nazwę, skrót i logo;
d) państwo członkowskie, w którym europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna ma swoją siedzibę;
e) w przypadku gdy państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba, przewiduje równoległą rejestrację – nazwę,
adres i adres strony internetowej (jeśli istnieje) właściwego organu rejestrującego;
f) adres siedziby, adres do korespondencji, jeśli jest inny, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej, o ile
istnieje;
g) datę rejestracji jako europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna i, w stosownych przypadkach,
datę usunięcia z rejestru;
h) jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna powstała w wyniku przekształcenia podmiotu
zarejestrowanego w państwie członkowskim – pełną nazwę i status prawny tego podmiotu, w tym krajowe numery
rejestracyjne;
i) datę przyjęcia statutu oraz wszelkich zmian statutu;
j) wyłącznie w przypadku europejskich partii politycznych:
— wykaz partii członkowskich,
— liczbę członków europejskiej partii politycznej lub jej partii członkowskich, w stosownych przypadkach, będących
członkami Parlamentu Europejskiego,
— w stosownych przypadkach – nazwę i numer rejestrowy powiązanej europejskiej fundacji politycznej;
k) wyłącznie w przypadku europejskich fundacji politycznych:
— wykaz organizacji członkowskich,
— nazwę i numer rejestrowy europejskiej partii politycznej, z którą fundacja jest powiązana;
l) imiona i nazwiska przewodniczącego i osób sprawujących funkcje reprezentacji administracyjnej, finansowej i
prawnej, z wyraźnym wskazaniem zdolności i uprawnień tych osób, indywidualnie lub zbiorowo, do zaciągania
zobowiązań w imieniu podmiotu wobec osób trzecich oraz do reprezentowania podmiotu w postępowaniu
sądowym.
2.

Format standardowego odpisu określony jest w załączniku II.

Artykuł 4
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 3 grudnia 2015 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Format numeru rejestrowego
Europejskie partie polityczne:
EUPP x MS
lub
EUPP x MS y
Europejskie fundacje polityczne:
EUPF x MS
lub
EUPF x MS y
gdzie „x” oznacza numer przyznawany przez Urząd według chronologii wpływania wniosków, „MS” – dwuliterowy kod
państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba podmiotu (1), a „y” – krajowy numer rejestracyjny (w
stosownych przypadkach).

(1) Kod Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO 3166 alpha-2), z wyjątkiem Grecji i Zjednoczonego Królestwa, dla których
należy stosować skróty EL i UK.
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ZAŁĄCZNIK II

Format standardowego odpisu
Europejskie partie polityczne
Standardowy odpis z rejestru europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych
Wydawany przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych ustanowiony w
art. 6 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014
(adres pocztowy Urzędu)
Odpis informacji z rejestru na dzień (data) r.

Nr

Opis

1

Rodzaj podmiotu

2

Numer rejestrowy (1)

3

a)

Data rejestracji

b)

Data usunięcia z rejestru (2)

4

Pełna nazwa

5

Skrót

6

Logo

7

Państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba

8

Adres siedziby

9

Adres do korespondencji (jeśli jest inny)

10

Strona internetowa

11

Adres e-mail

12

Data przyjęcia statutu

13

Data wszelkich zmian statutu

14

Wykaz partii członkowskich
(pełna nazwa i rodzaj członkostwa)

15

Liczba członków europejskiej partii politycznej lub jej partii
członkowskich, w stosownych przypadkach, będących członkami
Parlamentu Europejskiego

16

Imię i nazwisko przewodniczącego

17

Imiona i nazwiska osób sprawujących funkcje reprezentacji admi
nistracyjnej, finansowej i prawnej, ze wskazaniem zdolności i
uprawnień tych osób, indywidualnie lub zbiorowo, do zaciągania
zobowiązań w imieniu podmiotu wobec osób trzecich oraz do re
prezentowania podmiotu w postępowaniu sądowym (3)

Informacje z rejestru
(lub adnotacja „nie dotyczy”)

Europejska partia polityczna
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Informacje z rejestru
(lub adnotacja „nie dotyczy”)

Nr

Opis

18

Pełna nazwa i numer rejestrowy ewentualnej powiązanej z partią
europejskiej fundacji politycznej

19

W przypadku gdy państwo członkowskie, w którym znajduje się
siedziba, przewiduje równoległą rejestrację – nazwa, adres i adres
strony internetowej właściwego organu rejestrującego (3)

20

Jeżeli europejska partia polityczna powstała w wyniku przekształ
cenia podmiotu krajowego:
— Pełna nazwa (3)
— Status prawny (3)
— Krajowy numer rejestracyjny (3)
poprzedniego podmiotu.

(1) (Numer rejestrowy przyznawany jest przez Urząd zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2246;
jeśli stosowany jest równoległy krajowy system nadawania numerów rejestrowych, krajowy numer rejestracyjny stanowi końcowy
element tego numeru rejestrowego (wszystko po dwuliterowym kodzie państwa), a odnośny organ właściwy wskazany jest w pozy
cji 19.
(2) Jeśli w momencie sporządzania niniejszego odpisu podmiot nie posiada już statusu europejskiej partii politycznej zgodnie z rozpo
rządzeniem (UE, Euratom) nr 1141/2014, w odpisie znajdą się informacje figurujące w rejestrze w dniu usunięcia tego podmiotu z
rejestru.
(3) Urząd nie jest właściwym organem, który może potwierdzić legalność lub kompletność tego elementu; podane informacje odpowia
dają informacjom, jakie figurują obecnie w rejestrze.

Europejskie fundacje polityczne
Standardowy odpis z rejestru europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych
Wydawany przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych ustanowiony w
art. 6 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014
(adres pocztowy Urzędu)
Odpis informacji z rejestru na dzień (data) r.

Nr

Opis

1

Rodzaj podmiotu

2

Numer rejestrowy (1)

3

a)

Data rejestracji

b)

Data usunięcia z rejestru (2)

4

Pełna nazwa

5

Skrót

6

Logo

7

Państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba

8

Adres siedziby

9

Adres do korespondencji (jeśli jest inny)

Informacje z rejestru
(lub adnotacja „nie dotyczy”)

Europejska fundacja polityczna
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Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Opis

10

Strona internetowa

11

Adres e-mail

12

Data przyjęcia statutu

13

Data wszelkich zmian statutu

14

Wykaz organizacji członkowskich (pełna nazwa i rodzaj członko
stwa)

15

Imię i nazwisko przewodniczącego

16

Imiona i nazwiska osób sprawujących funkcje reprezentacji admi
nistracyjnej, finansowej i prawnej, ze wskazaniem zdolności i
uprawnień tych osób, indywidualnie lub zbiorowo, do zaciągania
zobowiązań w imieniu podmiotu wobec osób trzecich oraz do re
prezentowania go w postępowaniu sądowym (3)

17

Pełna nazwa i numer rejestrowy europejskiej partii politycznej, z
którą fundacja jest powiązana

18

W przypadku gdy państwo członkowskie, w którym znajduje się
siedziba, przewiduje równoległą rejestrację – nazwa, adres i adres
strony internetowej właściwego organu rejestrującego (3)

19

Jeżeli europejska fundacja polityczna powstała w wyniku prze
kształcenia podmiotu krajowego:
— Pełna nazwa (3)
— Status prawny (3)
— Krajowy numer rejestracyjny (3)
poprzedniego podmiotu.

L 318/33
Informacje z rejestru
(lub adnotacja „nie dotyczy”)

(1) Numer rejestrowy przyznawany jest przez Urząd zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2246; je
śli stosowany jest równoległy krajowy system nadawania numerów rejestrowych, krajowy numer rejestracyjny stanowi końcowy ele
ment tego numeru rejestrowego (wszystko po dwuliterowym kodzie państwa), a odnośny organ właściwy wskazany jest w pozy
cji 18.
(2) Jeśli w momencie sporządzania niniejszego odpisu podmiot nie posiada już statusu europejskiej fundacji politycznej zgodnie z roz
porządzeniem (UE, Euratom) nr 1141/2014, w odpisie znajdą się informacje figurujące w rejestrze w dniu usunięcia tego podmiotu
z rejestru.
(3) Urząd nie jest właściwym organem, który może potwierdzić legalność lub kompletność tego elementu; podane informacje odpowia
dają informacjom, jakie figurują obecnie w rejestrze.

