
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2246 

z dne 3. decembra 2015 

o podrobnih določbah za sistem registracijskih številk, ki veljajo za register evropskih političnih 
strank in evropskih političnih fundacij ter informacije iz standardnih izpiskov iz registra 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, 

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu 
in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (1) ter zlasti člena 7(3) Uredbe, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1)  Določiti je treba podrobnosti sistema registracijskih številk za evropske politične stranke in evropske politične 
fundacije. 

(2)  Določiti je treba vsebino in obliko standardnih izpiskov iz registra, ki se na zahtevo izdajo tretjim osebam. 
Navedeni standardni izpisek bi moral vsebovati ključne informacije o zadevni evropski politični stranki ali 
evropski politični fundaciji. 

(3)  Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 37 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 – 

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

Člen 1 

Predmet urejanja 

Ta uredba določa sistem registracijskih številk, ki se uporablja za register evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij (v nadaljnjem besedilu: register), ter vsebino in obliko standardnih izpiskov iz tega registra, ki se na 
zahtevo izdajo tretjim osebam. 

Člen 2 

Sistem registracijskih številk 

1. Vsaki evropski politični stranki in evropski politični fundaciji se po kronološkem vrstnem redu prispelih vlog 
dodeli lastna registracijska številka. 

2. Registracijska številka je sestavljena iz dveh delov: 

(a)  evropske identifikacijske številke; 

(b)  nacionalne identifikacijske številke, ki sledi evropski identifikacijski številki, če država članica, v katerih ima evropska 
politična stranka ali evropska politična fundacija sedež, vzporedno uporablja lasten sistem registracijskih številk. 

3. Sestava številke je določena v Prilogi I. 
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(1) UL L 317, 4.11.2014, str. 1. 



Člen 3 

Standardni izpiski 

1. Standardni izpiski iz registra vsebujejo naslednje informacije o zadevni evropski politični stranki ali evropski 
politični fundaciji: 

(a)  vrsta subjekta: evropska politična stranka ali evropska politična fundacija; 

(b)  registracijska številka, ki jo dodeli organ v skladu s členom 2; 

(c)  polno ime, kratica in grafični znak; 

(d)  država članica, kjer ima evropska politična stranka ali evropska politična fundacija svoj sedež; 

(e)  če država članica sedeža izvaja vzporedno registracijo: ime, naslov in spletno mesto, če obstaja, ustreznega organa za 
registracijo; 

(f)  naslov sedeža, naslov za korespondenco, če je ta drugačen, elektronski naslov in spletno mesto, če obstaja; 

(g)  datum registracije kot evropska politična stranka ali evropska politična fundacija in po potrebi datum izbrisa iz 
registra; 

(h)  če je bila evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ustanovljena kot rezultat preoblikovanja 
subjekta, ki je registriran v državi članici: polno ime in pravni status tega subjekta, vključno z nacionalno registra
cijsko številko; 

(i)  datum sprejetja statuta in morebitnih sprememb statuta; 

(j)  samo za evropske politične stranke: 

—  seznam strank članic; 

—  število članov evropske politične stranke ali po potrebi njenih strank članic, ki so poslanci Evropskega 
parlamenta; 

—  po potrebi ime in registracijska številka povezane evropske politične fundacije; 

(k)  samo za evropske politične fundacije: 

—  seznam organizacij članic; 

—  ime in registracijska številka povezane evropske politične stranke; 

(l)  ime predsednika in oseb, pooblaščenih za upravno, finančno in pravno zastopanje, pri čemer je treba jasno navesti 
njihovo funkcijo in pooblastila, ki jih imajo posamično ali skupaj, za zastopanje subjekta v razmerju do tretjih oseb 
in v sodnih postopkih. 

2. Oblika standardnega izpiska je določena v Prilogi II. 

Člen 4 

Začetek veljavnosti 

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

V Bruslju, 3. decembra 2015 

Za Komisijo 

Predsednik 
Jean-Claude JUNCKER   

PRILOGA I 

Sestava registracijske številke 

Za evropske politične stranke: 

EUPP x DČ 

ali 

EUPP x DČ y 

Za evropske politične fundacije: 

EUPF x DČ 

ali 

EUPF x DČ y 

pri čemer je „x“ številka, ki jo dodeli organ po kronološkem vrstnem redu prispelih vlog, „DČ“ dvočrkovna oznaka 
države članice sedeža (1), „y“ pa nacionalna registracijska številka, če ta obstaja.  
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(1) Oznaka Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) (ISO 3166 alpha-2), razen za Grčijo in Združeno kraljestvo; za ti državi se 
uporabita kratici EL in UK. 



PRILOGA II 

Oblika standardnega izpiska 

Za evropske politične stranke 

Standardni izpisek iz registra evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij 

ki ga je izdal Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije, ustanovljen s členom 6 Uredbe 
(EU, Euratom) št. 1141/2014 

(poštni naslov organa) 

Informacije izpisane iz registra dne (datum)  

Št. Opis Informacija iz registra 
(ali navedba „ni relevantno“) 

1 Vrsta subjekta Evropska politična stranka 

2 Registracijska številka (1)  

3 (a) Datum registracije  

(b) Datum izbrisa iz registra (2)  

4 Polno ime  

5 Kratica  

6 Grafični znak  

7 Država članica sedeža  

8 Naslov sedeža  

9 Naslov za korespondenco, če je drugačen  

10 Spletno mesto  

11 Elektronski naslov  

12 Datum sprejetja statuta  

13 Datumi morebitnih sprememb statuta  

14 Seznam strank članic 
(polno ime in vrsta članstva)  

15 Število članov evropske politične stranke ali po potrebi njenih 
strank članic, ki so poslanci Evropskega parlamenta  

16 Ime predsednika  

17 Imena oseb, pooblaščenih za upravno, finančno in pravno zasto
panje, pri čemer je treba navesti njihovo funkcijo in pooblastila, 
posamično ali skupaj, za zastopanje subjekta v razmerju do tretjih 
oseb in v sodnih postopkih (3)  
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Št. Opis Informacija iz registra 
(ali navedba „ni relevantno“) 

18 Polno ime in registracijska številka morebitne povezane evropske 
politične fundacije  

19 Če država članica sedeža izvaja vzporedno registracijo: ime, naslov 
in spletno mesto ustreznega organa za registracijo (3)  

20 Če je bila evropska politična stranka ustanovljena s preoblikova
njem nacionalnega subjekta: 
—  Polno ime (3) 
—  Pravni status (3) 
—  Nacionalna registracijska številka (3) 
nekdanjega subjekta  

(1) Organ dodeli registracijsko številko v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2246; če se vzporedno uporablja nacionalni si
stem registracijskih številk, je nacionalna registracijska številka zadnji element te registracijske številke (vse, kar sledi dvočrkovni 
oznaki države), ustrezni pristojni organ pa je naveden pod točko 19. 

(2)  Če v času izdaje tega izpiska subjekt nima več statusa evropske politične stranke v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014, 
izpisek vsebuje informacije, shranjene v registru na dan izbrisa iz registra. 

(3) Organ ni pristojen za potrditev zakonitosti ali popolnosti tega elementa; predložene so informacije, ki se trenutno hranijo v regi
stru.  

Za evropske politične fundacije 

Standardni izpisek iz registra evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij 

ki ga je izdal Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije, ustanovljen s členom 6 Uredbe 
(EU, Euratom) št. 1141/2014 

(poštni naslov organa) 

Informacije izpisane iz registra dne (datum)  

Št. Opis Informacija iz registra 
(ali navedba „ni relevantno“) 

1 Vrsta subjekta evropska politična fundacija 

2 Registracijska številka (1)  

3 (a) Datum registracije  

(b) Datum izbrisa iz registra (2)  

4 Polno ime  

5 Kratica  

6 Grafični znak  

7 Država članica sedeža  

8 Naslov sedeža  

9 Naslov za korespondenco, če je drugačen  
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Št. Opis Informacija iz registra 
(ali navedba „ni relevantno“) 

10 Spletno mesto  

11 Elektronski naslov  

12 Datum sprejetja statuta  

13 Datumi morebitnih sprememb statuta  

14 Seznam organizacij članic (polno ime in vrsta članstva)  

15 Ime predsednika  

16 Imena oseb, pooblaščenih za upravno, finančno in pravno zasto
panje, pri čemer je treba navesti njihovo funkcijo in pooblastila, 
posamično ali skupaj, za zastopanje subjekta v razmerju do tretjih 
oseb in v sodnih postopkih (3)  

17 Polno ime in registracijska številka povezane evropske politične 
stranke  

18 Če država članica sedeža izvaja vzporedno registracijo: ime, naslov 
in spletno mesto relevantnega organa za registracijo (3)  

19 Če je bila evropska politična fundacija ustanovljena s preoblikova
njem nacionalnega subjekta: 
—  Polno ime (3) 
—  Pravni status (3) 
—  Nacionalna registracijska številka (3) 
nekdanjega subjekta  

(1) Organ dodeli registracijsko številko v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2246; če se vzporedno uporablja nacionalni si
stem registracijskih številk, je nacionalna registracijska številka zadnji element te registracijske številke (vse, kar sledi dvočrkovni 
oznaki države), ustrezni pristojni organ pa je naveden pod točko 18. 

(2)  Če v času izdaje tega izpiska subjekt nima več statusa evropske politične fundacije v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014, 
izpisek vsebuje informacije, shranjene v registru na dan izbrisa iz registra. 

(3) Organ ni pristojen za potrditev zakonitosti ali popolnosti tega elementa; predložene so informacije, ki se trenutno hranijo v regi
stru.   
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