
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2246 

av den 3 december 2015 

om närmare bestämmelser för det system med registreringsnummer som ska tillämpas på registret 
över europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och för uppgifterna i 

standardutdrag ur registret 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA 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 artikel 7.3, och 

av följande skäl: 

(1)  Det är nödvändigt att fastställa närmare bestämmelser för systemet med registreringsnummer i registret över 
europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. 

(2)  Det är nödvändigt att ange innehåll och format för det standardutdrag ur registret som på begäran ska göras 
tillgängligt för tredje parter. Standardutdraget bör innehålla de centrala uppgifterna om det berörda europeiska 
politiska partiet eller den berörda europeiska politiska stiftelsen. 

(3)  De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom 
artikel 37 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Syfte 

Genom denna förordning fastställs det system med registreringsnummer som ska tillämpas på registret över europeiska 
politiska partier och europeiska politiska stiftelser (nedan kallat registret) samt innehåll och format för det standardutdrag 
ur registret som på begäran ska göras tillgängligt för tredje parter. 

Artikel 2 

System med registreringsnummer 

1. Varje europeiskt politiskt parti och varje europeisk politisk stiftelse ska ges ett särskilt registreringsnummer i 
turordning efter när deras ansökningar inkommer. 

2. Registreringsnumret ska bestå av två delar: 

a)  En gemensam europeisk identifierare. 

b)  En nationell identifierare efter den europeiska identifieraren, om den medlemsstat där det europeiska politiska partiet 
eller den europeiska politiska stiftelsen har sitt säte använder ett eget parallellt registreringssystem. 

3. Registreringsnumrets format anges i bilaga I. 
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(1) EUT L 317, 4.11.2014, s. 1. 



Artikel 3 

Standardutdrag 

1. Standardutdrag ur registret ska innehålla följande uppgifter om det berörda europeiska politiska partiet eller den 
berörda europeiska politiska stiftelsen: 

a)  Typ av enhet: europeiskt politiskt parti eller europeisk politisk stiftelse. 

b)  Registreringsnummer tilldelat av myndigheten i enlighet med artikel 2. 

c)  Fullständigt namn, förkortning och logotyp. 

d)  Namn på den medlemsstat där det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsen har sitt säte. 

e)  Om medlemsstaten där sätet finns har ett parallellt registreringssystem: namn, adress och eventuell webbplats för 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 det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsen bildades genom 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 för eventuella stadgeändringar. 

j)  Endast för europeiska politiska partier: 

—  Förteckning över medlemspartier. 

—  Det antal medlemmar i det europeiska politiska partiet, eller i dess eventuella medlemspartier, som är ledamöter i 
Europaparlamentet. 

—  Namn och registreringsnummer för en eventuellt anknuten europeisk politisk stiftelse. 

k)  Endast för europeiska politiska stiftelser: 

—  Förteckning över medlemsorganisationer. 

—  Namn och registreringsnummer för det anknutna europeiska politiska partiet. 

l)  Namn på ordföranden eller ledaren och på de personer som har befogenhet att företräda enheten administrativt, 
finansiellt och juridiskt, med tydlig angivelse av deras funktioner och befogenheter att, enskilt eller i förening, ingå 
förpliktelser på enhetens vägnar och företräda den i rättsliga förfaranden. 

2. Standardutdragets format anges i bilaga II. 

Artikel 4 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella 
tidning. 
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i Bryssel den 3 december 2015. 

På kommissionens vägnar 
Jean-Claude JUNCKER 

Ordförande   

BILAGA I 

Registreringsnumrets format 

För europeiska politiska partier: 

EUPP x MS 

eller 

EUPP x MS y 

För europeiska politiska stiftelser: 

EUPF x MS 

eller 

EUPF x MS y 

där ”x” är ett nummer tilldelat av myndigheten i turordning efter när ansökningarna inkommer, ”MS” är den tvåställiga 
bokstavskoden för den medlemsstat (1) där sätet är beläget och ”y” är det nationella registreringsnumret, i tillämpliga fall.  
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(1) Internationella standardiseringsorganisationens (ISO) bokstavskoder (ISO 3166 alpha-2), utom när det gäller Grekland och Förenade 
kungariket, för vilka beteckningarna EL och UK bör användas. 



BILAGA II 

Format för standardutdrag 

För europeiska politiska partier 

Standardutdrag ur registret över europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser 

Utfärdat av myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser som inrättas genom 
artikel 6 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 

(myndighetens postadress) 

Uppgifter hämtade ur registret den (datum)  

Nr Beskrivning Uppgifter ur registret 
(eller angivelsen ”ej tillämpligt”) 

1 Typ av enhet Europeiskt politiskt parti 

2 Registreringsnummer (1)  

3 a) Datum för registrering  

b) Datum för avregistrering (2)  

4 Fullständigt namn  

5 Förkortning  

6 Logotyp  

7 Namn på medlemsstat där sätet finns  

8 Adress till sätet  

9 Eventuell särskild postadress  

10 Webbplats  

11 E-postadress  

12 Datum för antagande av stadgarna  

13 Datum för eventuella stadgeändringar  

14 Förteckning över medlemspartier 
(fullständigt namn och typ av medlemskap)  

15 Det antal medlemmar i det europeiska politiska partiet, eller i dess 
eventuella medlemspartier, som är ledamöter i Europaparlamentet  

16 Namn på ordförande/ledare  

17 Namn på de personer som har befogenhet att företräda enheten 
administrativt, finansiellt och juridiskt, med tydlig angivelse av de
ras funktioner och befogenheter att, enskilt eller i förening, ingå 
förpliktelser på enhetens vägnar och företräda den rättsligt (3)  
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Nr Beskrivning Uppgifter ur registret 
(eller angivelsen ”ej tillämpligt”) 

18 Fullständigt namn och registreringsnummer för en eventuellt an
knuten europeisk politisk stiftelse  

19 Om medlemsstaten där sätet finns har ett parallellt registrerings
system: namn, adress och eventuell webbplats för den berörda re
gistreringsmyndigheten (3)  

20 Om det europeiska politiska partiet bildades genom omvandling 
av en nationell enhet: 
—  Fullständigt namn (3) 
—  Rättslig ställning (3) 
—  Nationellt registreringsnummer (3) 
för den tidigare enheten  

(1)  Registreringsnumret tilldelas av myndigheten i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2246. Om det 
finns ett parallellt nationellt registreringssystem utgör det nationella registreringsnumret den sista delen av detta registreringsnum
mer (allt efter den tvåställiga landskoden), och den relevanta behöriga myndigheten anges i punkt 19. 

(2)  Om enheten inte längre har rättslig ställning som europeiskt politiskt parti i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 
när detta utdrag utfärdas innehåller utdraget de uppgifter som fanns i registret på dagen för avregistrering. 

(3)  Myndigheten har inte behörighet att styrka att dessa uppgifter är fullständiga och överensstämmer med gällande lag. De uppgifter 
som lämnas är vad som för närvarande finns i registret.  

För europeiska politiska stiftelser 

Standardutdrag ur registret över europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser 

Utfärdat av myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser som inrättas genom 
artikel 6 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 

(myndighetens postadress) 

Uppgifter hämtade ur registret den (datum)  

Nr Beskrivning Uppgifter ur registret 
(eller angivelsen ”ej tillämpligt”) 

1 Typ av enhet Europeisk politisk stiftelse 

2 Registreringsnummer (1)  

3 a) Datum för registrering  

b) Datum för avregistrering (2)  

4 Fullständigt namn  

5 Förkortning  

6 Logotyp  

7 Namn på medlemsstat där sätet finns  

8 Adress till sätet  

9 Eventuell särskild postadress  
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Nr Beskrivning Uppgifter ur registret 
(eller angivelsen ”ej tillämpligt”) 

10 Webbplats  

11 E-postadress  

12 Datum för antagande av stadgarna  

13 Datum för eventuella stadgeändringar  

14 Förteckning över medlemsorganisationer (fullständigt namn och 
typ av medlemskap)  

15 Namn på ordförande/ledare  

16 Namn på de personer som har befogenhet att företräda enheten 
administrativt, finansiellt och juridiskt, med tydlig angivelse av de
ras funktioner och befogenheter att, enskilt eller i förening, ingå 
förpliktelser på enhetens vägnar och företräda den rättsligt (3)  

17 Fullständigt namn och registreringsnummer för det anknutna eu
ropeiska politiska partiet  

18 Om medlemsstaten där sätet finns har ett parallellt registrerings
system: namn, adress och eventuell webbplats för den berörda re
gistreringsmyndigheten (3)  

19 Om den europeiska politiska stiftelsen bildades genom omvand
ling av en nationell enhet: 
—  Fullständigt namn (3) 
—  Rättslig ställning (3) 
—  Nationellt registreringsnummer (3) 
för den tidigare enheten  

(1)  Registreringsnumret tilldelas av myndigheten i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2246. Om det 
finns ett parallellt nationellt registreringssystem utgör det nationella registreringsnumret den sista delen av detta registreringsnum
mer (allt efter den tvåställiga landskoden), och den relevanta behöriga myndigheten anges i punkt 18. 

(2)  Om enheten inte längre har rättslig ställning som europeisk politisk stiftelse i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 
när detta utdrag utfärdas innehåller utdraget de uppgifter som fanns i registret på dagen för avregistrering. 

(3)  Myndigheten har inte behörighet att styrka att dessa uppgifter är fullständiga och överensstämmer med gällande lag. De uppgifter 
som lämnas är vad som för närvarande finns i registret.   
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