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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2246
z 3. decembra 2015
o podrobných ustanoveniach týkajúcich sa systému registračných čísel uplatňovaného na register
európskych politických strán a európskych politických nadácií a informácií poskytovaných
v štandardných výpisoch z registra
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte
a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3,
keďže:
(1)

Je potrebné špecifikovať podrobnosti systému registračných čísel pre európske politické strany a európske
politické nadácie.

(2)

Je potrebné špecifikovať obsah a formát štandardného výpisu z registra, ktorý sa má na požiadanie sprístupniť
tretím stranám. Uvedený štandardný výpis by mal obsahovať kľúčové informácie týkajúce sa príslušnej európskej
politickej strany alebo európskej politickej nadácie.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 37
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Predmet úpravy
Týmto nariadením sa stanovuje systém registračných čísel, ktorý sa má uplatňovať na register európskych politických
strán a európskych politických nadácií (ďalej len „register“), ako aj obsah a formát štandardných výpisov z daného
registra, ktoré sa na požiadanie poskytujú tretím stranám.

Článok 2
Systém registračných čísel
1.
Každá európska politická strana a európska politická nadácia majú osobitné registračné číslo v súlade s chronolo
gickým poradím prijímania žiadostí.
2.

Registračné číslo pozostáva z dvoch zložiek:

a) európske identifikačné číslo;
b) vnútroštátne identifikačné číslo, ktoré nasleduje za európskym identifikačným číslom, ak členský štát sídla európskej
politickej strany alebo európskej politickej nadácie používa svoj vlastný, súbežný systém registračných čísel.
3.

Formát čísla je stanovený v prílohe I.

(1) Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1.
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Článok 3
Štandardné výpisy
1.
V štandardných výpisoch z registra sa poskytujú tieto informácie týkajúce sa príslušnej európskej politickej strany
alebo európskej politickej nadácie:
a) typ subjektu: európska politická strana a európska politická nadácia;
b) registračné číslo pridelené úradom v súlade s článkom 2;
c) celý názov, skratka a logo;
d) členský štát, v ktorom má európska politická strana alebo európska politická nadácia svoje sídlo;
e) v prípadoch, keď členský štát, v ktorom sa sídlo európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie
nachádza, zabezpečuje súbežnú registráciu: názov, adresa a prípadne webová stránka registračného orgánu;
f) adresa sídla, korešpondenčná adresa (ak je odlišná), e-mailová adresa a prípadne webová stránka;
g) dátum registrácie ako európska politická strana alebo európska politická nadácia a prípadne dátum zrušenia
registrácie;
h) ak bola európska politická strana alebo európska politická nadácia vytvorená zmenou zo subjektu registrovaného
v členskom štáte: úplný názov a právny štatút takéhoto subjektu, vrátane všetkých vnútroštátnych registračných čísel;
i) dátum prijatia stanov a dátum akýchkoľvek zmien stanov;
j) výlučne v prípade európskych politických strán:
— zoznam členských strán,
— počet členov európskej politickej strany resp. jej členských strán, ktorí sú členmi Európskeho parlamentu,
— názov a registračné číslo prípadnej pridruženej európskej politickej nadácie;
k) výlučne v prípade európskych politických nadácií:
— zoznam členských organizácií,
— názov a registračné číslo prípadnej pridruženej európskej politickej strany;
l) meno predsedu a osôb, ktorým boli zverená právomoc administratívneho, finančného a právneho charakteru, pričom
sa jasne uvedie ich spôsobilosť a právomoci, či už individuálne alebo kolektívne, zastupovať subjekt vo vzťahu
k tretím stranám a v súdnom konaní.
2.

Formát štandardného výpisu je stanovený v prílohe II.

Článok 4
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 3. decembra 2015
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

PRÍLOHA I

Formát registračného čísla
pre európske politické strany:
EUPP x ČŠ
alebo
EUPP x ČŠ y
pre európske politické nadácie:
EUPF x ČŠ
alebo
EUPF x ČŠ y,
pričom „x“ je číslo pridelené úradom v chronologickom poradí doručovania žiadostí, „ČŠ“ je dvojpísmenový kód
členského štátu sídla (1) a „y“ predstavuje vnútroštátny registračný kód, keď existuje.

(1) Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) (kód ISO 3166 alfa-2), s výnimkou Grécka a Spojeného kráľovstva, pri ktorých by sa
mali použiť skratky EL a UK.
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PRÍLOHA II

Formát štandardných výpisov
V prípade európskych politických strán
Štandardný výpis z registra európskych politických strán a európskych politických nadácií
vydaný Úradom pre európske politické strany a európske politické nadácie zriadeným podľa článku 6 nariadenia
(EÚ, Euratom) č. 1141/2014
(poštová adresa úradu)
Informácie z registra z dňa (dátum)

č.

Opis

1

Typ subjektu

2

Registračné číslo (1)

3

a)

Dátum registrácie

b)

Dátum zrušenia registrácie (2)

4

Úplný názov

5

Skratka

6

Logo

7

Členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo strany

8

Adresa sídla strany

9

Korešpondenčná adresa (ak je odlišná)

10

Webová stránka

11

E-mailová adresa

12

Dátum prijatia stanov

13

Dátumy akýchkoľvek zmien stanov

14

Zoznam členských strán
(úplný názov a druh členstva)

15

Počet členov európskej politickej strany resp. jej členských strán,
ktorí sú členmi Európskeho parlamentu

16

Meno predsedu

17

Mená osôb, ktorým boli zverená právomoc administratívneho, fi
nančného a právneho charakteru, s údajom o ich spôsobilosti
a právomociach, či už individuálnych alebo kolektívnych, zastupo
vať subjekt vo vzťahu k tretím stranám a v súdnom konaní (3)

Informácie z registra
(alebo údaj „neuplatňuje sa“)

európska politická strana
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Informácie z registra
(alebo údaj „neuplatňuje sa“)

č.

Opis

18

Úplný názov a registračné číslo každej pridruženej európskej poli
tickej nadácie

19

Keď členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo strany, zabezpečuje
súbežnú registráciu: názov, adresa a webová stránka príslušného
registračného orgánu (3)

20

Keď bola európska politická strana vytvorená zmenou z vnútro
štátneho subjektu:
— Úplný názov (3)
— Právny štatút (3)
— Vnútroštátne registračné číslo (3)
pôvodného subjektu

(1) Registračné číslo pridelené úradom v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2246; keď sa uplatňuje súbežný vnútro
štátny systém registračných čísel, vnútroštátne registračné číslo je posledným prvkom tohto registračného čísla (všetky znaky nasle
dujúce po dvojpísmenovom kóde krajiny) a príslušný orgán je uvedený v položke 19.
(2) Ak v čase vyhotovovania tohto výpisu subjekt už nemá štatút európskej politickej strany v súlade s nariadením (EÚ, Euratom)
č. 1141/2014, výpis poskytuje informácie nachádzajúce sa v registri k dátumu zrušenia registrácie.
(3) Úrad nie je príslušným orgánom na potvrdenie zákonnosti alebo úplnosti tohto údaju; poskytnuté informácie zodpovedajú informá
ciám, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v registri.

V prípade európskych politických nadácií:
Štandardný výpis z registra európskych politických strán a európskych politických nadácií
vydaný Úradom pre európske politické strany a európske politické nadácie zriadeným podľa článku 6 nariadenia
(EÚ, Euratom) č. 1141/2014
(poštová adresa úradu)
Informácie z registra z dňa (dátum)

č.

Opis

1

Typ subjektu

2

Registračné číslo (1)

3

a)

Dátum registrácie

b)

Dátum zrušenia registrácie (2)

4

Úplný názov

5

Skratka

6

Logo

7

Členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo strany

8

Adresa sídla nadácie

9

Korešpondenčná adresa (ak je odlišná)

Informácie z registra
(alebo údaj „neuplatňuje sa“)

európska politická nadácia
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č.

Opis

10

Webová stránka

11

E-mailová adresa

12

Dátum prijatia stanov

13

Dátumy akýchkoľvek zmien stanov

14

Zoznam členských organizácií (úplný názov a druh členstva)

15

Meno predsedu

16

Mená osôb, ktorým boli zverená právomoc administratívneho, fi
nančného a právneho charakteru, s údajom o ich spôsobilosti
a právomociach, či už individuálnych alebo kolektívnych, zastupo
vať subjekt vo vzťahu k tretím stranám a v súdnom konaní (3)

17

Úplný názov a registračné číslo pridruženej európskej politickej
strany

18

Keď členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo nadácie, zabezpečuje
súbežnú registráciu: názov, adresa a webová stránka príslušného
registračného orgánu (3)

19

Keď bola európska politická nadácia vytvorená zmenou z vnútro
štátneho subjektu:
— Úplný názov (3)
— Právny štatút (3)
— Vnútroštátne registračné číslo (3)
pôvodného subjektu
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Informácie z registra
(alebo údaj „neuplatňuje sa“)

(1) Registračné číslo pridelené úradom v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2246; keď sa uplatňuje súbežný vnútro
štátny systém registračných čísel, vnútroštátne registračné číslo je posledným prvkom tohto registračného čísla (všetky znaky nasle
dujúce po dvojpísmenovom kóde krajiny) a príslušný orgán je uvedený v položke 18.
(2) Ak v čase vyhotovovania tohto výpisu subjekt už nemá štatút európskej politickej nadácie v súlade s nariadením (EÚ, Euratom)
č. 1141/2014, výpis poskytuje informácie nachádzajúce sa v registri k dátumu zrušenia registrácie.
(3) Úrad nie je príslušným orgánom na potvrdenie zákonnosti alebo úplnosti tohto údaju; poskytnuté informácie zodpovedajú informá
ciám, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v registri.

