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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. …/2006

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 159, τρίτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης,3

  

1 ΕΕ C 255, 14.10.2005, σ. 76.
2 ΕΕ C 71, 22.3.2005, σ. 46.
3 Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί 

στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της ... (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει ακόμη 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
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Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Το άρθρο 159, τρίτο εδάφιο, της Συνθήκης προβλέπει ειδικές δράσεις, οι οποίες 

αποφασίζονται εκτός του πλαισίου των ταμείων που αποτελούν αντικείμενο του πρώτου 

εδαφίου του εν λόγω άρθρου, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της κοινωνικής και 

οικονομικής συνοχής που θέτει η Συνθήκη. Η αρμονική ανάπτυξη ολόκληρου του

κοινοτικού εδάφους και η μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 

προϋποθέτουν την ενίσχυση της εδαφικής συνεργασίας. Προς τούτο, ενδείκνυται να 

θεσπισθούν τα μέτρα που απαιτούνται για την βελτίωση των προϋποθέσεων εφαρμογής 

των δράσεων εδαφικής συνεργασίας.

(2) Είναι αναγκαία η θέσπιση μέτρων για τον περιορισμό των σημαντικών δυσχερειών που 

αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, και ιδίως οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, κατά την 

εφαρμογή και τη διαχείριση δράσεων εδαφικής συνεργασίας λόγω των διαφορετικών 

εθνικών νομοθεσιών και διαδικασιών,.

(3) Λαμβανομένης υπόψη ιδίως της αύξησης του αριθμού των χερσαίων και θαλάσσιων 

συνόρων της Κοινότητας μετά την διεύρυνση, απαιτείται να διευκολυνθεί η ενίσχυση της 

εδαφικής συνεργασίας στην Κοινότητα.

(4) Οι υφιστάμενοι μηχανισμοί, όπως ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού, 

αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για την οργάνωση συγκροτημένης συνεργασίας στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας INTERREG κατά την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006.

(5) Το κεκτημένο του Συμβουλίου της Ευρώπης παρέχει διάφορες δυνατότητες και πλαίσια 

για τη διασυνοριακή συνεργασία των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Ο παρών 

μηχανισμός δεν αποσκοπεί στην παράκαμψη των πλαισίων αυτών ούτε στην παροχή 

συνόλου συγκεκριμένων κοινών κανόνων οι οποίοι θα διέπουν κατά ομοιόμορφο τρόπο 

όλες τις συναφείς ρυθμίσεις σε ολόκληρη την Κοινότητα.
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(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…∗ του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 

Ταμείο Συνοχής1 προβλέπει αύξηση των μέσων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 

εδαφικής συνεργασίας.

(7) Παρομοίως, απαιτείται η διευκόλυνση και η παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων 

εδαφικής συνεργασίας, χωρίς την οικονομική συμμετοχή της Κοινότητας.

(8) Προκειμένου να υπερπηδηθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η εδαφική συνεργασία, 

απαιτείται να θεσπισθεί σε κοινοτικό επίπεδο μηχανισμός συνεργασίας, ονομαζόμενος

«Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας» (ΕΟΕΣ), ο οποίος να έχει νομική 

προσωπικότητα και να επιτρέπει τη δημιουργία ομίλων συνεργασίας στο κοινοτικό

έδαφος. Η προσφυγή στον ΕΟΕΣ θα πρέπει να είναι προαιρετική.

(9) Ενδείκνυται να δοθεί η δυνατότητα στον ΕΟΕΣ να ενεργεί εξ ονόματος των μελών του, 

ιδίως των περιφερειακών και των τοπικών αρχών που τον συγκροτούν.

(10) Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ΕΟΕΣ πρέπει να καθορισθούν με σύμβαση.

(11) Ο ΕΟΕΣ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενεργεί είτε για την υλοποίηση 

προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας που συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα, 

ιδίως από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/…∗∗ και του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της *,

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης2, είτε για την υλοποίηση 

προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας που πραγματοποιούνται με αποκλειστική 

πρωτοβουλία των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών τους, με ή 

χωρίς οικονομική συνεισφορά της Κοινότητας.

  

∗ ΕΕ: Παρακαλώ να εισαχθεί ο αριθμός και η ημερομηνία του κανονισμού.
1 ΕΕ L
∗∗ ΕΕ: Παρακαλώ να εισαχθεί ο αριθμός του κανονισμού: βλ. αιτιολογική σκέψη (6).
2 ΕΕ L
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(12) Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η οικονομική ευθύνη των περιφερειακών και τοπικών 

αρχών καθώς και των κρατών μελών όσον αφορά την διαχείριση των κοινοτικών ή των 

εθνικών κονδυλίων δεν επηρεάζεται από την σύσταση ΕΟΕΣ.

(13) Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι εξουσίες που ασκούν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 

ως δημόσιες αρχές, ιδίως οι αστυνομικές και κανονιστικές τους αρμοδιότητες, δεν 

μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο σύμβασης.

(14) Ο ΕΟΕΣ πρέπει να θεσπίσει το καταστατικό του, να συγκροτήσει τα δικά του όργανα και

να θεσπίσει κανόνες όσον αφορά τον προϋπολογισμό και την άσκηση της οικονομικής του 

ευθύνης.

(15) Οι προϋποθέσεις εδαφικής συνεργασίας θα πρέπει να δημιουργηθούν σύμφωνα με την 

αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα 

για την επίτευξη των στόχων του, δεδομένου ότι η προσφυγή στον ΕΟΕΣ είναι 

προαιρετική, σύμφωνα με το συνταγματικό σύστημα κάθε κράτους μέλους.

(16) Το άρθρο 159, παράγραφος 3, της Συνθήκης απαγορεύει την υπαγωγή οντοτήτων τρίτων 

χωρών σε νομοθεσία βασιζόμενη στην εν λόγω διάταξη. Ωστόσο, η θέσπιση κοινοτικού 

μέτρου που επιτρέπει τη σύσταση του ΕΟΕΣ δεν θα πρέπει να εξαιρεί οντότητες τρίτων 

χωρών από τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε ΕΟΕΣ που έχει συσταθεί βάσει του 

παρόντος κανονισμού, εφόσον το επιτρέπει η νομοθεσία τρίτης χώρας ή συμφωνίες μεταξύ 

κρατών μελών και τρίτων χωρών.
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Φύση του ΕΟΕΣ

1. Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας, εφεξής καλούμενος «ΕΟΕΣ», δύναται να 

ιδρυθεί στο κοινοτικό έδαφος υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού.

2. Ο ΕΟΕΣ αποσκοπεί στη διευκόλυνση και στην προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής 

ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας, εφεξής καλούμενης «εδαφικής συνεργασίας», 

μεταξύ των μελών του, όπως προβλέπει το άρθρο 3, παράγραφος 1, με αποκλειστικό στόχο 

την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

3. Ο ΕΟΕΣ έχει νομική προσωπικότητα.

4. Ο ΕΟΕΣ διαθέτει σε κάθε κράτος μέλος την ευρύτερη δυνατή ικανότητα δικαίου που 

αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα από την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους 

μέλους· μπορεί ιδίως να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, να 

απασχολεί προσωπικό και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.
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Άρθρο 2

Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Οι ΕΟΕΣ διέπονται από:

(α) τον παρόντα κανονισμό,

(β) οσάκις το επιτρέπει ρητώς ο παρών κανονισμός, τις διατάξεις της σύμβασης και του

καταστατικού που μνημονεύονται στα άρθρα 8 και 9,

(γ) για θέματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ή 

εμπίπτουν σ’ αυτό μόνον εν μέρει, τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο έχει 

την καταστατική του έδρα ο ΕΟΕΣ.

Εφόσον απαιτείται, στο πλαίσιο του κοινοτικού ή του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου, να 

καθοριστεί το δίκαιο που διέπει τις πράξεις ενός ΕΟΕΣ, ο ΕΟΕΣ αντιμετωπίζεται ως 

οντότητα του κράτους μέλους στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα.

2. Εφόσον κράτος μέλος περιλαμβάνει διάφορες εδαφικές οντότητες οι οποίες έχουν τους 

δικούς τους κανόνες εφαρμοστέου δικαίου, η μνεία του εφαρμοστέου δικαίου στο πλαίσιο 

της παραγράφου 1, στοιχείο γ), περιλαμβάνει το δίκαιο των οντοτήτων αυτών, 

λαμβάνοντας υπόψη τη συνταγματική δομή του οικείου κράτους μέλους.
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Άρθρο 3

Σύνθεση του ΕΟΕΣ

1. Ο ΕΟΕΣ αποτελείται από μέλη, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του 

εθνικού δικαίου, τα οποία εμπίπτουν σε μια ή περισσότερες από τις εξής κατηγορίες:

α) κράτη μέλη,

β) περιφερειακές αρχές,

γ) τοπικές αρχές,

δ) οργανισμοί δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 9, δεύτερο 

εδάφιο, της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 

δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών1.

Μέλη μπορούν να είναι επίσης ενώσεις φορέων οι οποίοι ανήκουν σε μία ή περισσότερες 

από τις κατηγορίες αυτές.

2. Ο ΕΟΕΣ αποτελείται από μέλη εγκατεστημένα στο έδαφος τουλάχιστον δύο κρατών 

μελών.

  

1 ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 114. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 2083/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 333, 20.12.2005, σ. 28).
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Άρθρο 4

Ίδρυση του ΕΟΕΣ

1. Η απόφαση για την ίδρυση ΕΟΕΣ λαμβάνεται με πρωτοβουλία των προτιθεμένων μελών 

του.

2. Κάθε προτιθέμενο μέλος:

α) γνωστοποιεί στο κράτος μέλος, δυνάμει του δικαίου του οποίου έχει συσταθεί, την 

πρόθεσή του να συμμετάσχει σε έναν ΕΟΕΣ, και

β) αποστέλλει στο εν λόγω κράτος μέλος αντίγραφο της προτεινόμενης σύμβασης και 

του προτεινόμενου καταστατικού που μνημονεύονται στα άρθρα 8 και 9,

3. Μετά τη γνωστοποίηση δυνάμει της παραγράφου 2 από προτιθέμενο μέλος, το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εγκρίνει, λαμβανομένης υπόψη της συνταγματικής του 

δομής, τη συμμετοχή του προτεινόμενου μέλους στον ΕΟΕΣ, εκτός εάν κρίνει ότι η 

συμμετοχή αυτή δεν είναι σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό, ή το εθνικό δίκαιο, 

συμπεριλαμβανομένων των εξουσιών και των καθηκόντων του προτιθεμένου μέλους, ή ότι 

η συμμετοχή αυτή δεν δικαιολογείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή δημόσιας 

πολιτικής του εν λόγω κράτους μέλους. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος κοινοποιεί 

την αιτιολόγηση της άρνησής του. 

Το κράτος μέλος, κατά κανόνα, λαμβάνει την απόφασή του εντός τριών μηνών από την 

ημερομηνία παραλαβής παραδεκτής αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Κατά τη λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του προτιθέμενου μέλους στον ΕΟΕΣ, τα 

κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τους εθνικούς τους κανόνες.
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4. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που παραλαμβάνουν τις γνωστοποιήσεις και τα 

έγγραφα της παραγράφου 2.

5. Τα μέλη εγκρίνουν τη σύμβαση που προβλέπει το άρθρο 8 και το καταστατικό που 

προβλέπει το άρθρο 9, μη παρεκκλίνοντας από την κατά την παράγραφο 3 του παρόντος 

άρθρου έγκριση των κρατών μελών.

6. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης και κάθε ουσιώδης τροποποίηση του καταστατικού 

εγκρίνονται από τα κράτη μέλη με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Ουσιώδεις 

τροποποιήσεις του καταστατικού θεωρούνται όσες συνεπάγονται, αμέσως ή εμμέσως, την 

τροποποίηση της σύμβασης.

Άρθρο 5

Κτήση νομικής προσωπικότητας και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

1. Το καταστατικό που προβλέπει το άρθρο 6 και ενδεχόμενες μεταγενέστερες τροποποιήσεις 

του καταχωρίζονται και/ή δημοσιεύονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο του 

κράτους στο οποίο έχει την έδρα του ο ΕΟΕΣ. Ο ΕΟΕΣ αποκτά νομική προσωπικότητα 

από την ημερομηνία της καταχώρισης ή της δημοσίευσης, εάν η ημερομηνία αυτή είναι 

προγενέστερη. Τα μέλη ενημερώνουν τα οικεία κράτη μέλη και την Επιτροπή των 

Περιφερειών σχετικά με τη σύμβαση και με την καταχώριση και/ή δημοσίευση του 

καταστατικού.

2. Ο ΕΟΕΣ διασφαλίζει ότι, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την καταχώριση και/ή 

δημοσίευση του καταστατικού, αποστέλλεται στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αίτηση για τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσης σχετικά με την ίδρυση του ΕΟΕΣ, η οποία περιέχει το 

όνομα, τους στόχους, τα μέλη και την καταστατική του έδρα.
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Άρθρο 6

Έλεγχος της διαχείρισης δημοσίων κεφαλαίων

1. Ο έλεγχος της διαχείρισης δημόσιων κεφαλαίων από τον ΕΟΕΣ οργανώνεται από τις 

αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα. Το 

κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα του ο ΕΟΕΣ υποδεικνύει την αρμόδια για το έργο 

αυτό αρχή, πριν εγκρίνει τη συμμετοχή στον ΕΟΕΣ δυνάμει του άρθρου 4.

2. Εφόσον απαιτείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών 

μελών, οι αρχές του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του ο ΕΟΕΣ προβαίνουν στις 

αναγκαίες ρυθμίσεις, ώστε οι προσήκουσες αρχές στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να 

πραγματοποιούν τους ελέγχους στο έδαφός τους για τις πράξεις του ΕΟΕΣ που 

εκτελούνται σε εκείνα τα κράτη μέλη και να ανταλλάσσουν όλες τις προσήκουσες 

πληροφορίες. 

3. Όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα λογιστικού 

ελέγχου.

4. Ανεξάρτητα από τις παραγράφους 1, 2 και 3, όταν τα καθήκοντα ΕΟΕΣ που 

περιλαμβάνονται στο άρθρο 7, παράγραφος 3, πρώτο ή δεύτερο εδάφιο, αφορούν δράσεις 

τις οποίες συγχρηματοδοτεί η Κοινότητα, εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία περί ελέγχου 

των κεφαλαίων που χορηγεί η Κοινότητα.

5. Το κράτος μέλος στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα ενημερώνει τα άλλα 

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη όσον αφορά τις τυχόν δυσκολίες που ανακύπτουν κατά τη 

διάρκεια των ελέγχων.
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Άρθρο 7

Καθήκοντα

1. Ο ΕΟΕΣ εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν τα μέλη του σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό. Τα καθήκοντά του ορίζονται από τη σύμβαση που συμφωνείται από τα μέλη 

του, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 8 του παρόντος κανονισμού.

2. Ο ΕΟΕΣ ενεργεί εντός των ορίων των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, τα οποία 

περιορίζονται στη διευκόλυνση και στην προαγωγή της εδαφικής συνεργασίας για την 

ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και καθορίζονται από τα μέλη του, με 

βάση ότι όλα τα καθήκοντα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα κάθε μέλους δυνάμει της εθνικής 

του νομοθεσίας.

3. Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του ΕΟΕΣ περιορίζονται πρωτίστως στην εφαρμογή 

προγραμμάτων ή έργων εδαφικής συνεργασίας που συγχρηματοδοτούνται από την 

Κοινότητα μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Αναπτύξεως, του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου ή /και του Ταμείου Συνοχής.

Ο ΕΟΕΣ μπορεί να διεξάγει άλλες συγκεκριμένες δράσεις εδαφικής συνεργασίας μεταξύ 

των μελών του και στο πλαίσιο του στόχου του άρθρου 1, παράγραφος 2, του παρόντος 

κανονισμού, με ή χωρίς οικονομική συνεισφορά της Κοινότητας.
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Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τα καθήκοντα που μπορεί να εκτελεί ο ΕΟΕΣ 

χωρίς κοινοτική οικονομική συνεισφορά· ωστόσο, τα καθήκοντα αυτά θα καλύπτουν 

τουλάχιστον τις δράσεις συνεργασίας που απαριθμούνται στο άρθρο 6 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. …/…∗.

4. Τα καθήκοντα που αναθέτουν στον ΕΟΕΣ τα μέλη του δεν αφορούν την άσκηση δημόσιας 

εξουσίας και αρμοδιοτήτων που αποσκοπούν στη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων 

του κράτους ή άλλων δημοσίων αρχών, όπως είναι οι αστυνομικές και κανονιστικές 

εξουσίες, η δικαιοσύνη και η εξωτερική πολιτική.

5. Τα μέλη του ΕΟΕΣ μπορούν να αποφασίζουν ομόφωνα να αναθέτουν την εκτέλεση των 

καθηκόντων του σε ένα εκ των μελών.

Άρθρο 8

Σύμβαση

1. Ο ΕΟΕΣ διέπεται από σύμβαση την οποία συνάπτουν ομοφώνως τα μέλη του σύμφωνα με 

το άρθρο 4.

  

∗ ΕΕ: Παρακαλώ να εισαχθεί ο αριθμός του κανονισμού: βλ. αιτιολογική σκέψη (11), 
δεύτερος κατά σειρά κανονισμός.
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2. Στη σύμβαση διευκρινίζονται:

α) η επωνυμία του ΕΟΕΣ και η έδρα του, η οποία βρίσκεται σε κράτος μέλος βάσει της 

νομοθεσίας του οποίου έχει συσταθεί τουλάχιστον ένα από τα μέλη,

β) η έκταση του εδάφους στην οποία ο ΕΟΕΣ μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του,

γ) ο συγκεκριμένος στόχος και τα καθήκοντα του ΕΟΕΣ, η διάρκεια και οι 

προϋποθέσεις της λύσης του,

δ) ο κατάλογος των μελών του,

ε) το εφαρμοστέο δίκαιο για την ερμηνεία και εφαρμογή της σύμβασης, το οποίο είναι 

το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα,

στ) οι κατάλληλες ρυθμίσεις για την αμοιβαία αναγνώριση, μεταξύ άλλων, όσον αφορά 

τα ζητήματα του δημοσιονομικού ελέγχου, και

ζ) οι διαδικασίες τροποποίησης της σύμβασης, που πρέπει να συνάδουν προς τις 

υποχρεώσεις εκ των άρθρων 4 και 5.
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Άρθρο 9

Καταστατικό

1. Το καταστατικό του ΕΟΕΣ εγκρίνεται ομόφωνα από τα μέλη του με βάση τη σύμβαση.

2. Το καταστατικό του ΕΟΕΣ περιέχει τουλάχιστον όλες τις διατάξεις της σύμβασης καθώς 

και τα εξής:

α) τις διατάξεις λειτουργίας των οργάνων και τις αρμοδιότητές του ΕΟΕΣ, καθώς και 

τον αριθμό εκπροσώπων των μελών στα αρμόδια όργανα,

β) τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του ΕΟΕΣ,

γ) τη γλώσσα ή τις γλώσσες εργασίας,

δ) τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία του, ιδίως όσον αφορά την διοίκηση του 

προσωπικού, τις διαδικασίες πρόσληψης και τη φύση των συμβάσεων του 

προσωπικού,

ε) τις ρυθμίσεις που διέπουν τις οικονομικές συνεισφορές των μελών, τους 

εφαρμοστέους λογιστικούς κανόνες και κανόνες περί προϋπολογισμού, μεταξύ 

άλλων επί οικονομικών θεμάτων, εκάστου των μελών του σε σχέση με τον ΕΟΕΣ,

στ) τις ρυθμίσεις για την ευθύνη των μελών σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 2,

ζ) τις αρχές που είναι αρμόδιες για τον διορισμό ανεξαρτήτων εξωτερικών ελεγκτών

και

η) τις διαδικασίες τροποποίησης του καταστατικού, που πρέπει να συνάδουν προς τις 

υποχρεώσεις εκ των άρθρων 4 και 5.
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Άρθρο 10

Οργανωτική δομή του ΕΟΕΣ

1. Ο ΕΟΕΣ διαθέτει τουλάχιστον τα εξής όργανα:

α) τη συνέλευση, που αποτελείται από εκπροσώπους των μελών του,

β) τον διευθυντή, ο οποίος εκπροσωπεί τον ΕΟΕΣ και ενεργεί για λογαριασμό του.

2. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει πρόσθετα όργανα με σαφώς καθορισμένες 

αρμοδιότητες.

3. Ο ΕΟΕΣ φέρει την ευθύνη για τις πράξεις των οργάνων του έναντι τρίτων, ακόμη και όταν

οι πράξεις αυτές δεν εμπίπτουν στα καθήκοντα του ΕΟΕΣ.

Άρθρο 11

Προϋπολογισμός 

1. Ο ΕΟΕΣ καταρτίζει ετήσιο προϋπολογισμό τον οποίο εγκρίνει η συνέλευση και 

περιλαμβάνει, ειδικότερα, κεφάλαιο για τις τρέχουσες δαπάνες και, εφόσον απαιτείται, 

κεφάλαιο για τις λειτουργικές δαπάνες.

2. Η κατάρτιση των λογαριασμών του, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον απαιτείται, της 

συνοδευτικής ετήσιας έκθεσης, και ο έλεγχος και η δημοσίευση των εν λόγω λογαριασμών 

διέπονται από το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ).
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Άρθρο 12

Εκκαθάριση, αφερεγγυότητα, παύση πληρωμών και ευθύνη 

1. Όσον αφορά την εκκαθάριση, την αφερεγγυότητα, την παύση πληρωμών και συναφείς 

διαδικασίες, ο ΕΟΕΣ διέπεται από τους νόμους του κράτους μέλους στο οποίο έχει την 

καταστατική του έδρα, εκτός εάν ορίζεται άλλως με τις παραγράφους 2 και 3.

2. Ο ΕΟΕΣ είναι υπεύθυνος για τα πάσης φύσεως χρέη του.

Κατά τον βαθμό που τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΟΕΣ δεν επαρκούν για να 

ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις, τα μέλη του φέρουν την ευθύνη για τα 

κάθε φύσεως χρέη του ΕΟΕΣ, το δε μερίδιο της ευθύνης εκάστου μέλους ορίζεται 

ανάλογα με τη συνεισφορά του, εκτός εάν η εθνική νομοθεσία βάσει της οποίας 

συνεστήθη το μέλος αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του μέλους αυτού. Οι τεχνικές 

ρυθμίσεις για την εν λόγω συνεισφορά ορίζονται με το καταστατικό.

Εάν η ευθύνη τουλάχιστον ενός μέλους ΕΟΕΣ είναι περιορισμένη λόγω της εθνικής 

νομοθεσίας βάσει της οποίας συνεστήθη το μέλος, τα λοιπά μέλη μπορούν επίσης να 

περιορίσουν την ευθύνη τους με το καταστατικό. 

Τα μέλη μπορούν να προβλέπουν με το καταστατικό ότι ευθύνονται, και μετά την απώλεια 

της ιδιότητας του μέλους του εν λόγω ΕΟΕΣ, για υποχρεώσεις που προκύπτουν από 

δραστηριότητες του ΟΕΣ κατά την περίοδο που ήσαν μέλη του.

Η επωνυμία των ΕΟΕΣ των οποίων τα μέλη έχουν περιορισμένη ευθύνη περιλαμβάνει τον 

όρο «περιορισμένη ευθύνη».
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Η υποχρέωση δημοσιότητας της Σύμβασης, του καταστατικού και των λογαριασμών 

ΕΟΕΣ του οποίου τα μέλη έχουν περιορισμένη ευθύνη είναι τουλάχιστον ίση με εκείνη 

που απαιτείται για άλλα είδη νομικών οντοτήτων, τα μέλη των οποίων έχουν περιορισμένη 

ευθύνη και οι οποίες έχουν συσταθεί δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο 

οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν την καταχώριση στο έδαφός τους ΕΟΕΣ, του 

οποίου τα μέλη έχουν περιορισμένη ευθύνη.

3. Με την επιφύλαξη της οικονομικής ευθύνης των κρατών μελών όσον αφορά κονδύλια που 

προέρχονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής και χορηγούνται στον 

ΕΟΕΣ, δεν προκύπτει δυνάμει του παρόντος κανονισμού οικονομική ευθύνη των κρατών 

μελών όσον αφορά ΕΟΕΣ του οποίου δεν είναι μέλη.

Άρθρο 13

Δημόσιο συμφέρον

Εφόσον ΕΟΕΣ πραγματοποιεί οποιαδήποτε δραστηριότητα κατά παράβαση της νομοθεσίας 

κράτους μέλους όσον αφορά τη δημόσια πολιτική, τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τη 

δημόσια ηθική, ή κατά παράβαση του δημοσίου συμφέροντος κράτους μέλους, αρμόδιος φορέας 

του εν λόγω κράτους μέλους μπορεί να απαγορεύει τη δραστηριότητα αυτή στο έδαφός του ή να 

απαιτεί από τα μέλη που συστάθηκαν βάσει του δικαίου του να αποχωρήσουν από τον ΕΟΕΣ, εκτός 

εάν ο ΕΟΕΣ πάψει τη δραστηριότητα αυτή.

Οι απαγορεύσεις αυτές δεν συνιστούν μέσο αυθαίρετου ή συγκεκαλυμμένου περιορισμού της 

εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των μελών του ΕΟΕΣ. Είναι δυνατή η επανεξέταση της απόφασης 

του εν λόγω αρμόδιου φορέα από δικαστική αρχή.
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Άρθρο 14

Λύση

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της σύμβασης σχετικά με τη λύση, μετά από αίτηση 

οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που διαθέτει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο δικαστήριο ή η 

αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα ο ΕΟΕΣ αποφασίζει τη 

λύση του ΕΟΕΣ, εάν διαπιστώσει ότι ο ΕΟΕΣ δεν συμμορφούται πλέον προς τις 

απαιτήσεις του άρθρου 1, παράγραφος 2, ή του άρθρου 7 ή, ειδικότερα, όταν οι ενέργειες 

του ΕΟΕΣ δεν συνάδουν προς τα καθήκοντα που καθορίζει το άρθρο 7. Το αρμόδιο 

δικαστήριο ή η αρμόδια αρχή ενημερώνουν όλα τα κράτη μέλη βάσει της νομοθεσίας των 

οποίων συστάθηκαν τα μέλη του ΕΟΕΣ για οποιαδήποτε αίτηση λύσης του ΕΟΕΣ.

2. Το αρμόδιο δικαστήριο ή η αρχή μπορούν να τάξουν στον ΕΟΕΣ προθεσμία για θεραπεία 

της κατάστασης. Εάν ο ΕΟΕΣ δεν συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το 

αρμόδιο δικαστήριο ή η αρμόδια διοικητική αρχή αποφασίζει τη λύση του.

Άρθρο 15

Δικαιοδοσία

1. Τρίτοι οι οποίοι θεωρούν ότι ζημιώνονται από πράξεις ή παραλείψεις ενός ΕΟΕΣ 

δικαιούνται να διεκδικήσουν τις απαιτήσεις τους δικαστικώς.

2. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με τον παρόντα κανονισμό, για τις διαφορές στις 

οποίες εμπλέκεται ΕΟΕΣ εφαρμόζεται η κοινοτική νομοθεσία περί δικαιοδοσίας. Για κάθε 

περίπτωση που δεν εμπίπτει στην εν λόγω κοινοτική νομοθεσία, αρμόδια για την επίλυση 

των διαφορών θα είναι τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την 

καταστατική του έδρα.
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Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών, δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφοι 3 και 6, και 

του άρθρου 13, είναι τα δικαστήρια του κράτους μέλους του οποίου προσβάλλεται η 

απόφαση.

3. Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τους πολίτες να ασκούν τα εθνικά συνταγματικά τους 

δικαιώματα για προσφυγή κατά δημόσιων υπηρεσιών που είναι μέλη ΕΟΕΣ, όσον αφορά:

α) διοικητικές αποφάσεις σχετικά με δραστηριότητες που ασκεί ο ΕΟΕΣ,

β) την πρόσβαση στις υπηρεσίες στη γλώσσα τους, και

γ) την πρόσβαση σε πληροφορίες. 

Στις περιπτώσεις αυτές, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του κράτους μέλους βάσει του 

συντάγματος του οποίου εκπηγάζει το δικαίωμα προσφυγής.

Άρθρο 16

Τελικές διατάξεις

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Εφόσον το απαιτεί το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να 

καταρτίζει πλήρη κατάλογο των καθηκόντων που έχουν ήδη τα μέλη ΕΟΕΣ κατά την 

έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, που έχει συσταθεί βάσει του δικαίου του εν λόγω 

κράτους μέλους, κατά τον βαθμό που αφορά την εδαφική συνεργασία, εντός του κράτους 

μέλους αυτού.

Το κράτος μέλος ενημερώνει αναλόγως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για κάθε 

διάταξη που θεσπίζεται δυνάμει του παρόντος άρθρου.
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2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την καταβολή τελών για την καταχώριση της 

σύμβασης και του καταστατικού· τα τέλη αυτά δεν μπορούν, εντούτοις, να υπερβαίνουν το 

διοικητικό τους κόστος.

Άρθρο 17

Έκθεση και ρήτρα αναθεώρησης

Έως τις ….∗, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 

σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και, ενδεχομένως, προτάσεις τροποποιήσεων.

  

∗ Πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τίθεται σε εφαρμογή έως τις …*, πλην του άρθρου 16 που τίθεται σε εφαρμογή από τις …**.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 

μέλος.

Λουξεμβούργο,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

  

* Ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
** Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Στις 14 Ιουλίου 2004, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ∆ιασυνοριακής 

Συνεργασίας (ΕΟ∆Σ)1. 

 

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 6 Απριλίου 20052. 

 

3. Η Επιτροπή των Περιφερειών γνωµοδότησε στις 18 Νοεµβρίου 20043. 

 

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 20054. 

 

5. Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποιηµένη της πρόταση στις 7 Μαρτίου 20065. 

 

6. Στις 5 Μαΐου 2006, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία µε σκοπό την υιοθέτηση 

κοινής θέσης σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης. 

 

7. Στις 12 Ιουνίου 2006, το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή του θέση σχετικά µε την πρόταση, η 

οποία περιλαµβάνεται στο έγγραφο 9062/06. 

 

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ 

 

8. Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στο να θεσπισθεί σε κοινοτικό επίπεδο ένα µέσο 

συνεργασίας το οποίο να επιτρέπει τη δηµιουργία οµίλων συνεργασίας µεταξύ εθνικών, 

τοπικών και περιφερειακών εταίρων εντός της Κοινότητας, να έχει νοµική υπόσταση και να 

φέρει το όνοµα «Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας» (ΕΟΕΣ).  

 

                                                 
1 COM (2004) 496 τελικό 
2  ΕΕ C 255 της 14/10/2005, σ. 76 
3  ΕΕ C 71 της 22/03/2005, σ. 46 
4  10806/05 CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144 
5  COM (2006) 94 τελικό 
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ΙΙΙ. ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

 

 Γενικά 

 

9. Το Συµβούλιο, το οποίο συµφωνεί µε τους στόχους της πρότασης, προσπάθησε εντούτοις να 

βελτιώσει ορισµένες από τις διατάξεις και να προσθέσει και άλλα στοιχεία προκειµένου να 

διασφαλιστεί µεγαλύτερη νοµική προβλεψιµότητα και συνοχή, ειδικότερα όσον αφορά τα 

εξής:  

- διατάξεις περί ελέγχου (άρθρο 4), 

- κτήση νοµικής προσωπικότητας (άρθρο 5), 

- τα καθήκοντα αναπτύχθηκαν και διευκρινίσθηκαν περαιτέρω (άρθρο 7), 

- ενίσχυση των διατάξεων περί ευθύνης µε σκοπό την καλύτερη προστασία τρίτων 

(άρθρο 12), 

- προσθήκη µεταβατικής περιόδου για τα κράτη µέλη µε σκοπό την προσαρµογή 

της νοµοθεσίας τους στις απαιτήσεις του κανονισµού (άρθρο 18). 

 

Κατά τη διάρκεια της λεπτοµερούς ανάγνωσης της πρότασης (Ιούλιος 2004 - Μάιος 2006), 

εισήχθησαν διάφορες συντακτικές αλλαγές µε σκοπό τη αποσαφήνιση του κειµένου, την 

αντιµετώπιση νοµικών/γλωσσικών ζητηµάτων και την εξασφάλιση της συνολικής συνοχής 

του κανονισµού. Οι αλλαγές αυτές δεν αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα, εκτός αν υιοθετούν 

τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

10. Στην ψηφοφορία του στην ολοµέλεια της 6ης Ιουλίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενέκρινε 41 τροπολογίες στην πρόταση, από τις οποίες σχεδόν το 85% ενσωµατώθηκε στην 
κοινή θέση του Συµβουλίου. 

 
11. Κατά την προετοιµασία της κοινής του θέσης, το Συµβούλιο εξέτασε διεξοδικά την 

τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Η κοινή θέση ενσωµατώνει όλες τις τροπολογίες που 
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δέχθηκε, εν όλω ή εν µέρει, η Επιτροπή στην 
τροποποιηµένη πρότασή της. 

 
12. Στην οριστική διατύπωση της κοινής θέσης από τους γλωσσοµαθείς νοµικούς 

επαναριθµήθηκαν ορισµένα άρθρα. Το παρόν έγγραφο ακολουθεί την αρίθµηση που 
χρησιµοποιείται στην κοινή θέση και εποµένως η αρίθµηση διαφέρει µερικές φορές από 
εκείνη της γνώµης του Κοινοβουλίου και της τροποποιηµένης πρότασης. 
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Τίτλος 
 
13. Το Συµβούλιο αποφάσισε να ακολουθήσει ό,τι πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήτοι να 

αντικατασταθεί, σε όλο το έγγραφο, το όνοµα του µηχανισµού και αντί «Ευρωπαϊκός Όµιλος 
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας» να γραφεί «Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας». Η 
τροποποίηση αυτή εισήχθη σε όλο το κείµενο της κοινής θέσης, η οποία συνεπώς 
ενσωµατώνει όλες τις τροπολογίες ή τα αντίστοιχα τµήµατα των τροπολογιών, αριθ. 1, 2, 4, 
5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 37, 41. 

 
Αιτιολογικό 

 
14. Ο ορισµός «εδαφική συνεργασία», καθώς καλύπτει τις τρεις µορφές συνεργασίας, ήτοι τη 

«διασυνοριακή», τη «διακρατική» και τη «διαπεριφερειακή» συνεργασία, δεν αναφέρεται 
στην αιτιολογική σκέψη 6, όπως προτείνεται στην τροπολογία αριθ. 42/3, αλλά στο άρθρο 1 
παράγραφος 2.  

 
15. Στην αιτιολογική σκέψη 5, το Συµβούλιο υιοθέτησε τις τροποποιήσεις 6 και 10 (εν µέρει) του 

ΕΚ καθώς καλύπτουν συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και/ή περιφερειακών και τοπικών 
αρχών και διευκρινίζουν ότι ο κανονισµός δεν αποσκοπεί στην παράκαµψη άλλων πλαισίων 
συνεργασίας. 

 
16. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε ορισµένες διευκρινίσεις στην τροπολογία 8. Μολονότι 

στην κοινή θέση διεγράφη η αιτιολογική σκέψη αυτή, στο άρθρο 4 παράγραφος 5 αναφέρεται 
ότι τα µέλη του ΕΟΕΣ µπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν την εκτέλεση των 
καθηκόντων του σε ένα εκ των µελών. 

 
17. Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να υιοθετήσει τις ακόλουθες τροπολογίες: 

− αριθ. 12, λεπτοµερέστερη διάταξη για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
περιλαµβάνεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο β), 

− αριθ. 13, καθώς στην κοινή θέση διατυπώνεται εκ νέου η ρήτρα περί επικουρικότητας 
(αιτιολογική σκέψη 16) 

 
Άρθρο 1 - Φύση του ΕΟΕΣ 
 
18. Στο άρθρο 4, παράγραφοι 3 και 4 υιοθετήθηκε η τροπολογία αριθ. 17 στην οποία εισάγονται 

λεπτοµερείς διατάξεις περί ελέγχου. 
 

19. Μετά τη διεξοδική εξέτασή του, το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να υιοθετήσει την τροπολογία 18 

καθώς υπερβαίνει το περιεχόµενο ενίσχυσης της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. 
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Άρθρο 2 - Εφαρµοστέο δίκαιο 

 

20. Το Συµβούλιο αποφάσισε να συµµεριστεί στο άρθρο αυτό την άποψη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου που διατυπώνεται στην τροπολογία αριθ. 32, ήτοι: εφαρµοστέο είναι το δίκαιο 

του κράτους µέλους στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα ο ΕΟΕΣ. 

 

21. Το Συµβούλιο αποφάσισε να εισαγάγει στην κοινή θέση ακριβέστερο ορισµό των «τοπικών 

φορέων» της αρχικής πρότασης, που υφίσταται ήδη στην κοινοτική νοµοθεσία. Θεωρεί ότι 

µπορεί να καλύπτει «φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους οποίους µετέχουν τα κράτη 

µέλη και οι περιφερειακές/τοπικές αρχές», όπως διατυπώνεται στην τροπολογία αριθ. 20. 

 

22. Στην κοινή θέση υιοθετούνται επίσης οι τροπολογίες 21 και 24, ωστόσο, το Συµβούλιο 

επέλεξε να εισαγάγει τη διάταξη αυτή στο άρθρο 7 παράγραφος 5. 

 

Άρθρο 5 - Κτήση νοµικής προσωπικότητας και δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

 

23. Στο άρθρο αυτό υιοθετείται και αναπτύσσεται η ουσία της τροπολογίας 41 του ΕΚ. 

 

Άρθρο 7 - Καθήκοντα 

 

24. Το Συµβούλιο επέλεξε µία από τις προτάσεις του ΕΚ που περιλαµβάνονται στην τροπολογία 

αριθ. 22, ήτοι, να οριστούν στο άρθρο 7 τα καθήκοντα του ΕΟΕΣ. Ωστόσο, δεν θεώρησε 

σκόπιµο να γίνει µνεία περί αρµοδιοτήτων ενός ΕΟΕΣ. 

 

25. Το άρθρο 7 της κοινής θέσης αναφέρεται εξολοκλήρου στα καθήκοντα που µπορεί να εκτελεί 

ο ΕΟΕΣ καθώς και στα όρια των καθηκόντων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετεί την 

τροπολογία 24 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 
Άρθρο 8 - Σύµβαση 
 
26. Το Συµβούλιο αποφάσισε να απλοποιήσει τους τίτλους του άρθρου αυτού. Ως εκ τούτου η 

τροπολογία 27 πλεονάζει. 
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27. Η κοινή θέση λαµβάνει υπόψη όλες τις αλλαγές που εισήχθησαν στα διάφορα µέρη του 
κειµένου και αποσκοπεί στο να αντικατοπτρίσει ακριβώς το περιεχόµενο του ΕΟΕΣ. Κατά τη 
διατύπωση του άρθρου αυτού, το Συµβούλιο συµφώνησε, εν όλω ή εν µέρει, µε τις 
τροπολογίες αριθ. 29, 31 και 33 του ΕΚ. 

 
28. Μετά από διεξοδική εξέταση, το Συµβούλιο διαπίστωσε ότι δεν µπορεί να υιοθετήσει την 

τροπολογία αριθ. 34 του ΕΚ, κυρίως λόγω της ύπαρξης αποκλινόντων συστηµάτων στο 
δίκαιο των κρατών µελών στα οποία δεν υφίσταται απαραίτητα ειδικός νόµος που διέπει τη 
λειτουργία των συλλόγων.  

 
29. Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να υιοθετήσει πλήρως την τροπολογία αριθ. 36 σχετικά µε την 

υποχρέωση κοινοποίησης της σύµβασης στην Επιτροπή και το γεγονός ότι η Επιτροπή 
εγγράφει τη σύµβαση σε δηµόσιο µητρώο όλων των συµβάσεων σχετικά µε τον ΕΟΕΣ. 
Ωστόσο, στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της κοινής θέσης προβλέπεται ότι η Επιτροπή των 
Περιφερειών ενηµερώνεται από τα µέλη του ΕΟΕΣ σχετικά µε τη σύµβαση και την 
καταχώριση και/ή δηµοσίευση του καταστατικού. 

 
Άρθρο 9 - Καταστατικό 
 
30. Οι τροπολογίες 37, 38 και 39 του ΕΚ σχετικά µε το περιεχόµενο του καταστατικού 

υιοθετήθηκαν σε άλλα άρθρα της κοινής θέσης (η τροπολογία αριθ. 37 στο άρθρο 10, η 
τροπολογία αριθ. 38 στο άρθρο 14 και η τροπολογία αριθ. 39 στο παρόν άρθρο). Το 
Συµβούλιο απέρριψε µόνο µέρος της τροπολογίας 37 σχετικά µε την εγκατάσταση της 
γραµµατείας. Συνεπώς, η τροπολογία 40 δεν έγινε αποδεκτή καθώς το Συµβούλιο επέλεξε να 
διατηρήσει το άρθρο 10 σχετικά µε τα όργανα. 

 
Άρθρο 12 - Εκκαθάριση, αφερεγγυότητα, παύση πληρωµών και ευθύνη 
 
31. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι το ζήτηµα περί εκκαθάρισης, αφερεγγυότητας, παύσης πληρωµών 

και ευθύνης ενός ΕΟΕΣ είναι ζωτικής σηµασίας και πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στον 
κανονισµό. Θεωρεί ότι µόνο πολύ ακριβείς διατάξεις, όπως εκείνες που εισήγαγε στο άρθρο 
12, θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν νοµική προβλεψιµότητα και επαρκή νοµική προστασία 
σε τρίτους. Για το σκοπό αυτό, το Συµβούλιο υιοθέτησε την τροπολογία αριθ. 26. 
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

32. Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε στην κοινή του θέση, η οποία είναι απολύτως σύµφωνη µε τους 

στόχους της πρότασης της Επιτροπής, τις περισσότερες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

 

Κυριότερος στόχος της κοινής θέσης του Συµβουλίου είναι η θέσπιση ενός µηχανισµού που 

διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των περιφερειών. Η Επιτροπή αναγνώρισε τη γενική 

ισορροπία της κοινής θέσης του Συµβουλίου και χαιρέτισε την πολιτική συµφωνία που 

επιτεύχθηκε κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου στις 5 Μαΐου 2006. 

 

 

____________ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» 
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου 
προς : την ΕΜΑ/το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 11689/04 REGIO 6 CADREFIN 26 
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 

την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) [πρώτη 
ανάγνωση] 
- Έγκριση (κθ + δ) 
α) της κοινής θέσης 
β) του σκεπτικού του Συµβουλίου 
- ∆ήλωση 

 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ 

 

Η Γερµανία σηµειώνει ότι η φράση «δυνάµει του κοινοτικού και του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου» 

στο άρθρο 1α, παράγραφος 2 διευκρινίζει ότι οι κανόνες του κοινοτικού και του διεθνούς ιδιωτικού 

δικαίου, ιδίως οι Συµβάσεις Ρώµη Ι και Ρώµη ΙΙ εφαρµόζονται στις πράξεις του ΕΟ∆Σ. Επίσης, η 

Γερµανία σηµειώνει ότι οι διατάξεις περί δικαιοδοσίας όσον αφορά πράξεις του ΕΟ∆Σ (άρθρο 15, 

παράγραφος 2 του κανονισµού ΕΟ∆Σ) δεν θίγουν τους σχετικούς κανόνες του διεθνούς ιδιωτικού 

δικαίου περί δικαιοδοσίας σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. 

 

 

________________________ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 13.6.2006 
COM(2006) 308 τελικό 

2004/0168 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά µε 

την κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου 

Εδαφικής Συνεργασίας (EΟΕΣ) 
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2004/0168 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά µε 

την κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου 

Εδαφικής Συνεργασίας (EΟΕΣ) 

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συµβούλιο[έγγραφο COM(2004) 496 τελικό - 2004/0168 (COD)]: 

 
15 Ιουλίου 2004 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής: 

6 Απριλίου 2005 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών: 18 Νοεµβρίου 2004 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε πρώτη 
ανάγνωση: 

6 Ιουλίου 2005 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο[έγγραφο COM(2006) 94 τελικό - 
2004/0168 (COD)]: 

 
7 Μαρτίου 2006 

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 12 Ιουνίου 2006 

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τα κράτη µέλη και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές έχουν αντιµετωπίσει 
σηµαντικές δυσκολίες κατά την εκτέλεση και διαχείριση δράσεων διασυνοριακής, 
διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, λόγω των διαφορετικών εθνικών 
νοµοθεσιών και διαδικασιών. Τα υφιστάµενα µέσα, όπως ο Ευρωπαϊκός Όµιλος 
Οικονοµικού Σκοπού σε κοινοτικό επίπεδο ή οι διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες 
µεταξύ κρατών µελών αποδείχθηκαν ανεπαρκή για την οργάνωση συγκροτηµένης 
συνεργασίας για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή κατά την έννοια του άρθρου 
158 της Συνθήκης και ιδίως των προγραµµάτων των διαρθρωτικών ταµείων στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας INTERREG κατά την διάρκεια της περιόδου 
προγραµµατισµού 2000-2006. Για να µειωθούν τα προβλήµατα διασυνοριακής, 
διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας απαιτείται η λήψη κατάλληλων µέτρων 
σε κοινοτικό επίπεδο. 

Η πρόταση υπόκειται στις διατάξεις για την από κοινού λήψη αποφάσεων (άρθρο 
251 της Συνθήκης). 
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Ο σκοπός της πρότασης της Επιτροπής είναι να θεσπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο ένα 
µέσο συνεργασίας το οποίο να επιτρέπει τη δηµιουργία οµίλων συνεργασίας µεταξύ 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Κοινότητα, να έχει νοµική υπόσταση 
και να φέρει το όνοµα «Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας» (ΕΟΕΣ).  

Τα καθήκοντα που του ανατίθενται πρέπει να οριστούν από τα µέλη του στο πλαίσιο 
µιας σύµβασης ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Ο ΕΟΕΣ πρέπει να είναι σε θέση 
να ενεργεί, είτε για την εκτέλεση προγραµµάτων συνεργασίας που 
συγχρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα και ιδίως από τα διαρθρωτικά ταµεία, είτε 
για την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας συνεργασίας µε αποκλειστική 
πρωτοβουλία των περιφερειακών και τοπικών αρχών, µε ή χωρίς οικονοµική 
συνεισφορά της Κοινότητας. 

3- ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή επικροτεί την κοινή θέση που εγκρίθηκε οµόφωνα, καθώς διατηρούνται 
οι κύριοι στόχοι της αναθεωρηµένης πρότασης της Επιτροπής (µετά την πρώτη 
ανάγνωση από το ΕΚ). Η κοινή θέση εισάγει ορισµένες αλλαγές οι οποίες 
συµπληρώνουν το κείµενο όσον αφορά τους εφαρµοστέους κανόνες και διαδικασίες. 
Η κοινή θέση περιέχει αρκετές τροπολογίες τις οποίες επέφερε το Κοινοβούλιο σε 
πρώτη ανάγνωση, µολονότι έχουν πραγµατοποιηθεί αλλαγές στη διατύπωση για να 
εξασφαλίζεται η νοµική συνοχή του κειµένου και η τεχνική λειτουργικότητα του 
ΕΟΕΣ. Σε αυτές περιλαµβάνεται ο ορισµός της εδαφικής συνεργασίας, η ανάγκη 
καθορισµού της δηµοσιονοµικής ευθύνης των κρατών µελών, η εφαρµοστέα 
νοµοθεσία και η διάταξη για τη δηµοσίευση και/ή την καταχώριση του 
καταστατικού του ΕΟΕΣ. 

Οι σηµαντικότερες αλλαγές που έχουν γίνει από την κοινή θέση περιγράφονται 
κατωτέρω. 

Η πρώτη σηµαντική αλλαγή αφορά τον εκ των προτέρων έλεγχο από τα κράτη µέλη 
όταν οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές τους σκοπεύουν να ιδρύσουν ΕΟΕΣ. Στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3 προβλέπεται ότι τα κράτη µέλη είναι σύµφωνα µε την 
προτεινόµενη συµµετοχή ενός µέλους σε ΕΟΕΣ, εκτός εάν κρίνουν ότι η συµµετοχή 
αυτή δεν είναι σύµφωνη προς τον κανονισµό ή την εθνική νοµοθεσία (που 
αντιστοιχεί σε γενικές γραµµές στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής) ή ότι 
δεν είναι αιτιολογηµένη βάσει του δηµόσιου συµφέροντος ή της δηµόσιας τάξης 
(ordre publique) του συγκεκριµένου κράτους µέλους. Σε κάθε περίπτωση η άρνηση 
πρέπει να αιτιολογείται δεόντως.  

Η δεύτερη σηµαντική αλλαγή αφορά το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού. Με την 
κοινή θέση του Συµβουλίου προστέθηκε στο άρθρο 7 παράγραφος 3 ότι τα κράτη 
µέλη µπορούν να περιορίσουν τα καθήκοντα που εκτελεί ο ΕΟΕΣ χωρίς την 
οικονοµική συνεισφορά της Κοινότητας. Ο περιορισµός αυτός, όµως, δεν µπορεί να 
αφορά τις κεντρικές δράσεις της εδαφικής συνεργασίας. 

Το σύστηµα δηµοσιονοµικής ευθύνης του ΕΟΕΣ καθεαυτού και των µελών του 
αναµορφώθηκε. Όσον αφορά τα όργανα, το άρθρο 10 παράγραφος 3 ορίζει ότι ο 
ΕΟΕΣ είναι υπεύθυνος για τις πράξεις των οργάνων του προς τρίτους, ακόµη και 
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όταν οι πράξεις αυτές δεν εµπίπτουν στα καθήκοντα του ΕΟΕΣ. Η ευθύνη του ΕΟΕΣ 
γενικά και η εναποµένουσα ευθύνη των µελών του σε περίπτωση που τα στοιχεία 
του ενεργητικού του ΕΟΕΣ δεν επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεώσεών του 
καλύπτονται πλέον από το άρθρο 12 παράγραφος 2. Κατ’ αρχήν, τα µέλη έχουν 
απεριόριστη εναποµένουσα ευθύνη. Ωστόσο, ενδέχεται η εθνική νοµοθεσία να 
εξαιρεί ή να περιορίζει την ευθύνη των µελών που έχουν συσταθεί στο πλαίσιό της. 

4- ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

4.1 Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν, πλήρως 
ή εν µέρει, στην κοινή θέση 

Τροπολογίες 1, 2, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 27, 30 και 35 Στην κοινή θέση 
γίνεται δεκτή η ονοµασία του οργάνου «Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής 
Συνεργασίας» (ΕΟΕΣ) ώστε να διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτεται µόνο η 
διασυνοριακή συνεργασία αλλά και η διεθνική ή η διαπεριφερειακή.  

Τροπολογία 3 Ο ορισµός της «εδαφικής συνεργασίας» που καλύπτει τις τρεις µορφές 
συνεργασίας, συγκεκριµένα τη «διασυνοριακή», τη «διεθνική» και την 
«διαπεριφερειακή», δεν έχει συµπεριληφθεί στην έβδοµη αιτιολογική σκέψη αλλά 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2. 

H πέµπτη αιτιολογική σκέψη της τροπολογίας 6 καλύπτει τις συµφωνίες µεταξύ 
κρατών µελών και/ή περιφερειακών και τοπικών αρχών και διευκρινίζει ότι ο 
κανονισµός δεν αποσκοπεί στην παράκαµψη άλλων πλαισίων συνεργασίας. 

Τροπολογίες 8, 21 και 24 Η κοινή θέση έχει διαγράψει αυτή την αιτιολογική σκέψη, 
αλλά το άρθρο 7 παράγραφος 5 ορίζει ότι τα µέλη ενός ΕΟΕΣ µπορούν να 
αναθέσουν σε ένα από τα µέλη την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Τροπολογία 12 Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων καλύπτονται από το άρθρο 9 
παράγραφος 2 στοιχείο β), αλλά όχι στη δέκατη τέταρτη αιτιολογική σκέψη. 

Τροπολογία 13 Η κοινή θέση επαναδιατυπώνει τη ρήτρα επικουρικότητας (δέκατη 
πέµπτη αιτιολογική σκέψη). 

Τροπολογία 17 Tο δικαίωµα ελέγχου της διαχείρισης, εκ µέρους του ΕΟΕΣ, των 
δηµόσιων πόρων, καλύπτεται από το άρθρο 6. Ωστόσο, πέρα από την τροπολογία 
αυτή, το άρθρο 6 παράγραφος 4 διευκρινίζει ότι η διαχείριση των κοινοτικών πόρων 
συνάδει µε τη σχετική νοµοθεσία. 

Τροπολογία 20 Η κοινή θέση ορίζει τους «τοπικούς φορείς» της αρχικής πρότασης 
ως «φορείς που διέπονται από το δηµόσιο δίκαιο κατά την έννοια του άρθρου 1 
παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2004/18/EΚ. Ο ορισµός αυτός µπορεί να 
καλύπτει τους «φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους οποίους µετέχουν 
περιφερειακές/τοπικές αρχές και κράτη µέλη» όπως ζητείται από την τροπολογία. 
Ωστόσο, η διατύπωση της κοινής θέσης έχει ως πλεονέκτηµα το ότι πρόκειται για 
ήδη υπάρχοντα ορισµό στο κοινοτικό δίκαιο. 
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Τροπολογία 22 Το άρθρο 7 ορίζει µόνο «καθήκοντα» που πρέπει να εκτελούνται από 
κάθε ΕΟΕΣ, ενώ τα µέλη διατηρούν τις «αρµοδιότητές» τους. Ο ΕΟΕΣ δεν έχει 
πραγµατικές αρµοδιότητες. 

Τροπολογία 24 Η κοινή θέση έχει χωρίσει στα δύο την τροπολογία. Το άρθρο 7 
παράγραφος 2 ορίζει ότι ο ΕΟΕΣ ενεργεί στο πλαίσιο των καθηκόντων που του 
έχουν ανατεθεί, ενώ η ανάθεση της εκτέλεσης των καθηκόντων του σε ένα από τα 
µέλη του καλύπτεται από το άρθρο 7 παράγραφος 5. Η νοµική υπόσταση που 
παρέχεται στους ΕΟΕΣ καλύπτεται από το άρθρο 1 παράγραφος 4. 

Τροπολογία 26 Το άρθρο 12 παράγραφος 3 αφορά την οικονοµική ευθύνη των 
κρατών µελών. 

Τροπολογία 28 Το άρθρο 8 παράγραφος 1 ορίζει ότι ο ΕΟΕΣ είναι το αντικείµενο 
σύµβασης που συνάπτεται οµόφωνα από τα µέλη του, προσθέτοντας την ανάγκη 
µιας οµόφωνης απόφασης και παραπέµποντας στη διαδικασία εκ των προτέρων 
ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 3. 

Τροπολογία 29 Η κοινή θέση έχει χωρίσει στα δύο την τροπολογία. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ), η σύµβαση καθορίζει τα καθήκοντα του ΕΟΕΣ, 
ενώ το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) καλύπτει τις αρχές λειτουργίας. 

Τροπολογία 31 Το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία ε) και στ) ορίζει ότι τα 
καταστατικά καλύπτουν τις ευθύνες κάθε µέλους όσον αφορά τον ΕΟΕΣ και σε 
σχέση µε τρίτα µέρη. Ωστόσο, έχει ήδη προστεθεί νέο άρθρο για την ευθύνη (άρθρο 
12). 

Τροπολογία 32 Το άρθρο 2 παράγραφος 1 ορίζει ότι σε περίπτωση θεµάτων που δεν 
ρυθµίζονται, ή που ρυθµιζονται µόνο εν µέρει, από τον κανονισµό, η ισχύουσα 
νοµοθεσία είναι εκείνη του κράτους µέλους στο οποίο «εδρεύει» ο ΕΟΕΣ.  

Τροπολογία 33 Tο δικαίωµα ελέγχου της διαχείρισης, εκ µέρους του ΕΟΕΣ, των 
δηµόσιων πόρων, καλύπτεται από το άρθρο 6. Σύµφωνα µε την τροπολογία του 
Κοινοβουλίου, οι λεπτοµέρειες της αµοιβαίας αναγνώρισης στον τοµέα του ελέγχου 
ρυθµίζονται από τον κανονισµό. Ωστόσο, οι πρακτικές ρυθµίσεις για την αµοιβαία 
αναγνώριση καλύπτονται από τη σύµβαση [άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο στ)]. 

Τροπολογία 34 Η κοινή θέση ορίζει το δίκαιο που διέπει τα θέµατα που δεν 
ρυθµίζονται, ή που ρυθµίζονται µόνο εν µέρει, από τον κανονισµό (άρθρο 2). 
Ωστόσο, η κοινή θέση δεν ορίζει ότι το εθνικό δίκαιο είναι εκείνο που «διέπει τους 
εθνικούς οµίλους της ίδιας φύσης και σκοπού» (τροποποιηµένη πρόταση της 
Επιτροπής) ή που «διέπει τον τρόπο λειτουργίας των συλλόγων» (προτεινόµενη 
τροπολογία του Κοινοβουλίου).  

Τροπολογία 36 Η Επιτροπή είχε αποδεχθεί την κοινοποίηση της σύµβασης µόνο στα 
κράτη µέλη και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Το µέρος αυτό διατηρήθηκε στην 
κοινή πρόταση (άρθρο 5 παράγραφος 1). 

Τροπολογία 37 Στην κοινή θέση προβλέπεται µια συνέλευση και ένας διευθυντής 
(άρθρο 10 παράγραφος 1). 
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Τροπολογία 38 Το άρθρο 8, σχετικά µε τη σύµβαση, καλύπτει τα βασικά θέµατα των 
ΕΟΕΣ, ενώ το άρθρο 9, σχετικά µε τα καταστατικά, καλύπτει περισσότερο τις 
επιχειρησιακές πτυχές των ΕΟΕΣ. Κατά συνέπεια, οι λεπτοµερείς διατάξεις για τη 
διάλυση καλύπτονται από το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και όχι από το 
άρθρο 9. 

Τροπολογία 39 Ο ΕΟΕΣ αποκτά νοµική προσωπικότητα και την ικανότητα να 
ενεργεί την ηµέρα της καταχώρισής του ή της δηµοσίευσης (άρθρο 5 παράγραφος 
1). Κατά συνέπεια, το θέµα αυτό µπορεί να διαγραφεί από το άρθρο 9 σχετικά µε τα 
καταστατικά. 

Τροπολογία 41 Το άρθρο 5 διακρίνει µεταξύ της καταχώρισης/δηµοσίευσης του 
καταστατικού σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και της υποχρέωσης αποστολής 
αιτήµατος για τη δηµοσίευση κοινοποίησης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για κανένα από τους νοµικούς φορείς σε επίπεδο ΕΕ δεν 
απαιτείται δηµοσίευση του καταστατικού στην ΕΕ. 

4.2 Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και δεν ενσωµατώθηκαν στην 
κοινή θέση 

∆εν υπάρχουν τέτοιες τροπολογίες. 

4.3 Τροπολογίες που δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή αλλά ενσωµατώθηκαν 
στην κοινή θέση 

Τροπολογία 10 Η Επιτροπή είχε απορρίψει αυτή την τροπολογία, δεδοµένου ότι 
αναφερόταν στο προτεινόµενο πρόσθετο πρωτόκολλο στην ευρωπαϊκή σύµβαση-
πλαίσιο σχετικά µε τη διασυνοριακή συνεργασία, µε το σκεπτικό ότι δεν µπορεί να 
γίνει δεκτή µια παραποµπή σε κείµενο που δεν έχει ακόµη εγκριθεί. Ωστόσο, στην 
πέµπτη αιτιολογική σκέψη αναφέρεται το κεκτηµένο του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

Τροπολογία 40 Η Επιτροπή δεν είχε κάνει δεκτή τη διαγραφή του άρθρου 10 
σχετικά µε τα όργανα. Στην κοινή θέση ορίζεται µια δέσµη υποχρεωτικών οργάνων 
(άρθρο 10) που επιτρέπει να προβλέπονται πρόσθετα όργανα στο καταστατικό. Κατά 
συνέπεια, το άρθρο 10 διατηρήθηκε. 

4.4 Τροπολογίες που δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και δεν ενσωµατώθηκαν 
στην κοινή θέση 

Τροπολογία 18 ∆εδοµένου ότι τα καθήκοντα του ΕΟΕΣ ορίζονται από τα µέλη, στα 
άρθρα δεν πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα παραδείγµατα. Ωστόσο, το άρθρο 6 
του κανονισµού ΕΤΠΑ έχει αρκετά ευρύ πεδίο εφαρµογής και οι ενέργειες για την 
προώθηση της συµφιλίωσης δεν αποκλείονται παράλληλα µε την τήρηση των 
κριτηρίων για τα έργα διασυνοριακής συνεργασίας. 

Τροπολογία 36 Ούτε στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής ούτε στην κοινή 
θέση αναφέρεται ότι η σύµβαση κοινοποιείται στην Επιτροπή και ότι η επιτροπή 
εγγράφει τη σύµβαση σε δηµόσιο µητρώο όλων των συµβάσεων σχετικά µε ΕΟ∆Σ. 
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Τροπολογία 37 Ούτε στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής ούτε στην κοινή 
θέση έχει προστεθεί µια εκτελεστική επιτροπή ή µια γραµµατεία ως υποχρεωτικό 
όργανο. Ωστόσο, το καταστατικό µπορεί να προβλέπει πρόσθετα όργανα (άρθρο 10 
παράγραφος 2). 

4.5 Τροπολογίες που αφορούν µόνο µία γλωσσική έκδοση του κανονισµού 

Τροπολογία 11 Η τροπολογία αυτή δεν επηρεάζει την αγγλική έκδοση της αρχικής 
πρότασης. 

5- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι θα τεθεί σε ισχύ ένα νέο νοµικό µέσο της 
Κοινότητας για την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ περιφερειακών και τοπικών 
αρχών εντός της Κοινότητας, θεωρεί δε ότι η κοινή θέση που εγκρίθηκε στις 
12 Ιουνίου 2006 µε (οµοφωνία) ακολουθεί κατά µεγάλο βαθµό τους σκοπούς και την 
προσέγγιση της πρότασής της και εποµένως παρέχει τη στήριξή της. 




