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UREDBA (ES) št. …/2006

EVROPSKEGA PARLAMENTA

IN SVETA

z dne

o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti tretjega pododstavka člena 159 

Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

ob upoštevanju mnenja Odbora regij2,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe3,

  

1 UL C 255, 14.10.2005, str. 76.
2 UL C 71, 22.3.2005, str. 46.
3 Mnenje Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu), 

Skupno stališče Sveta z dne … (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Stališče Evropskega 
parlamenta z dne … (še ni objavljeno v Uradnem listu).
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Tretji pododstavek člena 159 Pogodbe predvideva sprejetje posebnih ukrepov, izven okvira 

Skladov iz prvega pododstavka navedenega člena, z namenom, da se doseže cilj socialne in 

ekonomske kohezije, predviden v Pogodbi. Usklajen razvoj celotnega ozemlja Skupnosti in 

večja gospodarska, socialna in ozemeljska kohezija zahtevata okrepitev teritorialnega 

sodelovanja. Zato je primerno sprejeti ukrepe, potrebne za izboljšanje izvedbenih pogojev

za ukrepe teritorialnega sodelovanja.

(2) Potrebni so ukrepi za zmanjšanje pomembnih težav, na katere so pri izvajanju in 

upravljanju ukrepov teritorialnega sodelovanja v okviru različnih nacionalnih zakonodaj in 

postopkov naletele države članice in zlasti regionalni in lokalni organi.

(3) Ob upoštevanju zlasti povečanja števila zemeljskih in morskih mej Skupnosti po širitvi je 

treba pospešiti krepitev teritorialnega sodelovanja v Skupnosti.

(4) Obstoječi instrumenti, kot npr. Evropsko gospodarsko interesno združenje, so se izkazali 

kot slabo prilagojeni za organizacijo strukturiranega sodelovanja v programih Strukturnih 

skladov v okviru pobude INTERREG v programskem obdobju 2000-2006.

(5) Pravni red Sveta Evrope zagotavlja različne možnosti in okvire, znotraj katerih lahko 

regionalni in lokalni organi sodelujejo prek mej. Ta instrument ni namenjen izogibanju tem 

okvirom niti ne določa niza posebnih skupnih pravil, ki bi enotno urejali vse take ureditve 

po Skupnosti.
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(6) Uredba Sveta (ES) št. …/… z dne ...* o splošnih določbah o Evropskem skladu za 

regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu1 povečuje sredstva 

za podporo evropskemu teritorialnemu sodelovanju.

(7) Prav tako je treba poenostaviti in nadaljevati izvajanje ukrepov teritorialnega sodelovanja 

brez finančne pomoči Skupnosti.

(8) Za odpravo ovir, ki otežujejo teritorialno sodelovanje, je treba zasnovati instrument 

sodelovanja na ravni Skupnosti za ustanovitev združenj za sodelovanje na ozemlju 

Skupnosti, ki so pravne osebe in se imenujejo "evropska združenja za teritorialno 

sodelovanje" (EZTS). Pridružitev EZTS bi morala biti neobvezna.

(9) Primerno je, da ima EZTS pristojnost da deluje v imenu svojih članov, zlasti lokalnih in 

regionalnih organov, ki ga sestavljajo.

(10) Naloge in pristojnosti vsakega EZTS morajo biti opredeljene v konvenciji..

(11) EZTS bi morali biti sposobni delovati bodisi za izvajanje programov ali projektov 

teritorialnega sodelovanja, ki jih sofinancira Skupnost, zlasti v okviru strukturnih skladov v 

skladu z Uredbo (ES) št. …/…** in Uredbo (ES) št. …/… Evropskega parlamenta in Sveta

z dne …* o Evropskem skladu za regionalni razvoj2, bodisi za izvajanje ukrepov 

teritorialnega sodelovanja, nastalih zgolj na pobudo držav članic ter njihovih regionalnih in 

lokalnih organov, z ali brez finančnega prispevka Skupnosti.

  

* Opomba za UL: Prosimo vstavite številko in datum uredbe.
1 UL L
2 UL L 
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(12) Treba bi bilo določiti, da ustanovitev EZTS ne vpliva na finančno odgovornost regionalnih 

in lokalnih organov ter držav članic glede upravljanja sredstev Skupnosti in nacionalnih 

sredstev.

(13) Treba bi bilo določiti, da pristojnosti, ki jih lokalni in regionalni organi izvajajo kot javni 

organi, zlasti policijske in zakonodajne pristojnosti, ne smejo biti predmet konvencije.

(14) EZTS morajo oblikovati svoj statut in upravljavske organe, pa tudi predpise o proračunu in 

izvajanju finančne odgovornosti.

(15) Pogoji za teritorialno sodelovanje se oblikujejo v skladu z načelom subsidiarnosti iz 

člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne 

presega okvirov, potrebnih za dosego njenih ciljev, s tem da ustanovitev EZTS ni obvezna,

in v skladu z ustavnim sistemom vsake države članice.

(16) Tretji pododstavek člena 159 Pogodbe ne dopušča vključitve subjektov iz tretjih držav v 

zakonodajo, ki temelji na tej določbi. Sprejetje ukrepa Skupnosti, ki omogoča oblikovanje 

EZTS, pa ne sme izključevati možnosti sodelovanja subjektov iz tretjih držav v EZTS, 

nastalih v skladu s to uredbo, če zakonodaja tretje države ali dogovori med državami 

članicami in tretjimi državami to dopuščajo –
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Narava EZTS

1. Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, v nadaljevanju "EZTS", se lahko ustanovi 

na ozemlju Skupnosti, pod pogoji in v skladu z načini, predvidenimi v tej uredbi.

2. Cilj EZTS je poenostaviti in pospeševati čezmejno, transnacionalno in/ali medregionalno 

sodelovanje, v nadaljevanju "teritorialno sodelovanje", med svojimi člani iz člena 3(1), 

njegov glavni namen pa je krepitev ekonomske in socialne kohezije.

3. EZTS ima pravno osebnost.

4. EZTS ima v vsaki državi članici kar najširšo pravno sposobnost, ki jo pravnim osebam 

priznava nacionalna zakonodaja te države članice. Zlasti lahko pridobiva premičnine in 

nepremičnine ter z njimi razpolaga, zaposluje osebje ter je lahko stranka v pravnih

postopkih.
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Člen 2

Uporabna zakonodaja

1. EZTS urejajo:

(a) ta uredba;

(b) v primerih, ko ta uredba to izrecno dovoljuje, določbe konvencije in statuta iz členov 

8 in 9;

(c) v primeru zadev, ki jih ta uredba ne ureja oziroma jih ureja le delno, zakonodaja 

države članice, v kateri ima EZTS registrirani sedež.

Kadar je v skladu s pravom Skupnosti ali mednarodnim zasebnim pravom treba izbrati 

zakonodajo, ki ureja delovanje EZTS, se EZTS obravnava kot subjekt države članice, v 

kateri ima registrirani sedež.

2. Če država članica obsega več ozemeljskih enot, ki imajo svoja lastna pravila glede prava, 

ki se uporabi, sklicevanje na uporabno zakonodajo iz odstavka 1(c) vključuje zakonodajo 

teh enot in upošteva ustavno strukturo zadevne države članice.
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Člen 3

Sestava EZTS

1. EZTS sestavljajo člani, ki v okviru omejitev svojih pristojnosti na podlagi nacionalne 

zakonodaje pripadajo eni ali več naslednjih kategorij:

(a) države članice;

(b) regionalni organi;

(c) lokalni organi;

(d) osebe javnega prava v smislu drugega pododstavka člena 1(9) Direktive 2004/18/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za 

oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev1.

Zveze, v katere so vključena telesa, ki pripadajo eni ali več teh kategorij, so prav tako 

lahko članice.

2. EZTS sestavljajo člani, ki se nahajajo na ozemlju najmanj dveh držav članic.

  

1 UL L 134, 30.4.2004, str. 114. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo 
Komisije (ES) št. 2083/2005 (UL L 333, 20.12.2005, str. 28).
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Člen 4

Ustanovitev EZTS

1. Odločitev o ustanovitvi EZTS se sprejme na pobudo njegovih bodočih članov.

2. Vsak bodoči član:

(a) uradno obvesti državo članico, po zakonodaji katere je bil ustanovljen, o namenu 

sodelovanja v EZTS; in

(b) tej državi članici pošlje izvod predlagane konvencije in statuta iz členov 8 in 9.

3. Po uradnem obvestilu v skladu z odstavkom 2 s strani bodočega člana zadevna država 

članica ob upoštevanju svoje ustavne strukture odobri sodelovanje bodočega člana v EZTS, 

razen če meni, da takšno sodelovanje ni v skladu s to uredbo ali nacionalno zakonodajo, 

vključno s pristojnostmi in dolžnostmi bodočega člana, ali da takšno sodelovanje ni 

utemeljeno z razlogi javnega interesa ali javne politike te države članice. V takšnem 

primeru država članica predloži izjavo z navedbo razlogov, zaradi katerih ne more dati 

odobritve. 

Država članica odločitev praviloma sprejme v obdobju treh mesecev od dneva prejema 

sprejemljive vloge v skladu z odstavkom 2.

Pri odločanju o sodelovanju bodočega člana v EZTS lahko države članice uporabijo 

nacionalne predpise.
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4. Države članice imenujejo pristojne organe, ki prejemajo uradna obvestila, kakor je 

določeno v odstavku 2.

5. Člani se dogovorijo o konvenciji iz člena 8 in statutu iz člena 9 ter zagotovijo doslednost z 

odobritvijo držav članic v skladu z odstavkom 3 tega člena.

6. Vsako spremembo konvencije in vsako bistveno spremembo statuta odobrijo v skladu s 

postopkom, določenim v tem členu, države članice. Bistvene spremembe statuta so tiste, ki 

neposredno ali posredno vključujejo spremembo konvencije.

Člen 5

Pridobitev pravne osebnosti in objava v Uradnem listu

1. Statut iz člena 9 in njegove kasnejše spremembe se registrirajo in/ali objavijo v skladu z 

veljavno nacionalno zakonodajo države članice, v kateri ima EZTS registrirani sedež. 

EZTS pridobi status pravne osebe na dan registracije ali objave, kar se zgodi prej. Člani 

obvestijo zadevne države članice in Odbor regij o konvenciji ter registraciji in/ali objavi 

statuta.

2. EZTS zagotovi, da se v desetih delovnih dneh od dneva registracije in/ali objave statuta 

Uradu za uradne publikacije Evropskih skupnosti pošlje prošnja za objavo obvestila o 

ustanovitvi EZTS v Uradnem listu Evropske unije s podatki o imenu, ciljih, članih ter 

registriranemu sedežu.
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Člen 6

Nadzor upravljanja javnih sredstev

1. Nadzor upravljanja javnih sredstev v okviru EZTS organizirajo pristojni organi države 

članice, v kateri ima EZTS registrirani sedež. Država članica, v kateri ima EZTS 

registrirani sedež, pred odobritvijo sodelovanja v EZTS na podlagi člena 4 imenuje organ, 

pristojen za to nalogo.

2. Organi države članice, v kateri ima EZTS registrirani sedež, uredijo vse potrebno, da bodo 

ustrezni organi zadevnih drugih držav članic izvajali nadzor na svojem ozemlju glede tistih 

ukrepov EZTS, ki se izvajajo v teh državah članicah, in izmenjali vse potrebne informacije, 

kadar tako določa nacionalna zakonodaja zadevnih drugih držav članic.

3. Ves nadzor se izvaja v skladu z mednarodno sprejetimi revizijskimi standardi.

4. Ne glede na odstavke 1, 2 in 3 se za naloge EZTS, navedene v prvem ali drugem 

pododstavku člena 7(3), ki zajemajo dejavnosti sofinancirane s strani Skupnosti, uporablja 

ustrezna zakonodaja v zvezi z nadzorom teh sredstev.

5. Država članica, v kateri ima EZTS registrirani sedež, obvesti druge zadevne države članice 

o kakršnih koli težavah, ki se pojavijo med nadzorom.
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Člen 7

Naloge

1. EZTS opravlja naloge, ki mu jih v skladu s to uredbo dodelijo njegovi člani. Njegove 

naloge se opredelijo v konvenciji, o kateri se dogovorijo člani, v skladu s členoma 4 in 8.

2. EZTS deluje v okviru nalog, ki so mu bile dodeljene, le-te pa so omejene na poenostavitev 

in pospeševanje teritorialnega sodelovanja za krepitev gospodarske in socialne kohezije in 

jih določijo njegovi člani na podlagi dejstva, da so vse naloge v okviru pristojnosti vsakega 

člana v skladu z njegovo nacionalno zakonodajo.

3. Natančneje so naloge EZTS omejene predvsem na izvajanje programov teritorialnega 

sodelovanja ali projektov, ki jih sofinancira Skupnost v okviru Evropskega sklada za 

regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in/ali Kohezijskega sklada.

EZTS lahko izvajajo druge posebne ukrepe teritorialnega sodelovanja med svojimi člani in 

v okviru cilja iz člena 1(2), z ali brez finančnega prispevka Skupnosti.
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Države članice lahko omejijo naloge, ki jih EZTS lahko izvajajo brez finančnega prispevka 

Skupnosti. Vendar te naloge vključujejo vsaj dejavnosti sodelovanja, navedene v členu 6 

Uredbe (ES) št. …/…*.

4. Naloge, ki jih EZTS dodelijo njegovi člani, ne vključujejo izvajanja pooblastil na podlagi 

javnega prava ali dolžnosti, katerih cilj je varovanje splošnih interesov države ali drugih 

javnih organov, npr. policijskih in regulativnih pooblastil, pravosodja in zunanje politike.

5. Člani EZTS lahko soglasno odločijo o pooblastitvi enega od članov za izvrševanje svojih 

nalog.

Člen 8

Konvencija

1. EZOS ureja konvencija, ki jo soglasno sklenejo njegovi člani v skladu s členom 4.

  

* Opomba za UL: Prosimo vstaviti številko: glej uvodno izjavo 11, drugo navedena uredba.
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2. Konvencija opredeli:

(a) naziv EZTS in njegov registrirani sedež, ki se nahaja v državi članici, v kateri je v 

skladu z njeno zakonodajo ustanovljen vsaj en član; 

(b) obseg ozemlja, na katerem lahko EZTS izvršuje naloge;

(c) posebni cilj in naloge EZTS, njegovo trajanje in pogoji za prenehanje delovanja;

(d) seznam članov EZTS;

(e) zakonodajo, ki se uporablja pri razlagi in izvrševanju konvencije, in sicer je to 

zakonodaja države članice, v kateri ima EZTS svoj registrirani sedež;

(f) ustrezno ureditev vzajemnega priznavanja, vključno za namene finančnega nadzora; 

in

(g) postopke za spremembo konvencije, ki spoštujejo obveznosti, določene v členih 4 in 

5.
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Člen 9

Statut

1. Statut EZTS sprejmejo člani soglasno na podlagi konvencije.

2. V statutu EZTS so navedene najmanj vse določbe konvencije ter:

(a) operativne določbe upravljavskih organov EZTS in njihove pristojnosti ter število 

predstavnikov članov v zadevnih upravljavskih organih;

(b) postopki odločanja v okviru EZTS;

(c) delovni jezik ali jeziki;

(d) ureditev delovanja, zlasti glede upravljanja osebja, postopkov zaposlovanja in vrste 

pogodb z osebjem;

(e) ureditev finančnih prispevkov članov in veljavnih računovodskih in proračunskih 

pravil, vključno s pravili o finančnih vprašanjih, vsakega posameznega člana v 

razmerju do EZTS;

(f) ureditev odgovornosti članov v skladu s členom 12(2);

(g) organi, pristojni za imenovanje neodvisne zunanje revizije; in

(h) postopki za spremembo statuta, ki spoštujejo obveznosti, določene v členih 4 in 5.
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Člen 10

Organizacija EZTS

1. EZTS ima vsaj naslednja upravljavska organa:

(a) skupščino, ki jo sestavljajo predstavniki njegovih članov;

(b) direktorja, ki predstavlja EZTS in nastopa v njegovem imenu.

2. Statut lahko predvidi dodatne upravljavske organe z jasno opredeljenimi pristojnostmi.

3. EZTS je odgovorno za dejanja svojih upravljavskih organov do tretjih strani, tudi če se 

takšna dejanja ne uvrščajo med naloge EZOS.

Člen 11

Proračun

1. EZTS oblikuje letni proračun, ki ga sprejme skupščina ter vsebuje zlasti del o tekočih 

stroških in po potrebi operativni del.

2. Priprava letnih izkazov, vključno po potrebi s spremljajočim letnim poročilom, ter revizija 

in objava teh izkazov se urejajo v skladu s členom 2(1)(c).
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Člen 12

Likvidacija, plačilna nesposobnost, ustavitev plačil in odgovornost

1. V zvezi z likvidacijo, plačilno nesposobnostjo, ustavitvijo plačil in podobnimi postopki 

EZTS ureja zakonodaja države članice, v kateri ima registrirani sedež, razen če odstavka 2 

in 3 ne določata drugače.

2. EZTS je odgovorno za svoje dolgove kakršne koli vrste.

V kolikor so sredstva EZTS nezadostna za izpolnitev njegovih obveznosti, njegovi člani 

nosijo odgovornost za dolgove EZTS kakršne koli narave, s tem da je delež vsakega člana 

določen v sorazmerju z njegovim prispevkom, razen če nacionalna zakonodaja, v skladu s 

katero je član ustanovljen, izključuje ali omejuje odgovornost tega člana. Podrobnosti 

prispevka se določijo v statutu.

Če ima vsaj en član EZTS zaradi nacionalne zakonodaje, v skladu s katero je ustanovljen, 

omejeno odgovornost, lahko tudi drugi člani v statutu omejijo svojo odgovornost.

Člani se v statutu lahko zavežejo, da bodo po prenehanju članstva v tem EZTS odgovorni 

za obveznosti, ki izhajajo iz dejavnosti EZTS med njihovim članstvom.

Ime EZTS, katerega člani imajo omejeno odgovornost, mora vsebovati besedo "omejeno".
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Objava konvencije, statuta in računov EZTS, katerega člani imajo omejeno odgovornost, je 

vsaj enakovreden tistemu, ki se zahteva za drugo vrsto pravne osebe, katere člani imajo

omejeno odgovornost, ustanovljene v skladu z zakonodajo države članice, v kateri ima 

EZTS registrirani sedež.

Država članica lahko na svojem ozemlju prepove registracijo EZTS, katerega člani imajo 

omejeno odgovornost.

3. Brez poseganja v finančno odgovornost držav članic v zvezi z vsakim prispevkom iz

strukturnih skladov in/ali Kohezijskega sklada, danih EZTS, ta uredba državam članicam 

ne nalaga nobene finančne odgovornosti v razmerju do EZTS, v katerega niso včlanjene.

Člen 13

Javni interes

Če EZTS izvaja dejavnost, ki je v nasprotju z določbami držav članic o javni politiki, javni varnosti, 

javnem zdravju ali javni morali ali v nasprotju z javnim interesom države članice, lahko pristojno 

telo te države članice prepove to dejavnost na svojem ozemlju ali zahteva, da tisti člani, ki so bili 

ustanovljeni v skladu z njeno zakonodajo, izstopijo iz EZTS, razen če EZTS preneha z zadevno 

dejavnostjo.

Takšne prepovedi ne smejo biti sredstvo samovoljnega ali prikritega omejevanja teritorialnega 

sodelovanja med člani EZTS. Sodni organ lahko preuči odločitev tega pristojnega telesa.
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Člen 14

Prenehanje delovanja

1. Ne glede na določbe o prenehanju delovanja iz konvencije pristojno sodišče ali drug organ 

države članice, v kateri ima EZTS registrirani sedež, na zahtevo katerega koli pristojnega 

organa z zakonitim interesom odredi prenehanje EZTS, če ugotovi, da ta ne spoštuje več 

zahtev iz členov 1(2) ali 7, zlasti če EZTS ne deluje v skladu z nalogami iz člena 7. 

Pristojno sodišče ali organ obvesti vse države članice, v skladu z zakonodajo katerih so bili 

člani ustanovljeni, o vsaki zahtevi za prenehanje EZTS.

2. Pristojno sodišče ali organ lahko EZTS dovoli, da v določenem roku odpravi nepravilnosti. 

Če EZTS tega v dovoljenem roku ne stori, pristojno sodišče ali organ odredi prenehanje 

EZTS.

Člen 15

Pristojnosti

1. Tretje strani, ki menijo, da jim je bila z dejanji ali opustitvami dejanj EZTS storjena 

krivica, so upravičene do uveljavitve svojih zahtevkov s sodnim postopkom.

2. Za spore, ki vključujejo EZTS, se uporablja zakonodaja Skupnosti o sodni pristojnosti, 

razen če ni s to uredbo določeno drugače. Za primere, ki niso predvideni s to zakonodajo 

Skupnosti, so sodišča, pristojna za reševanje sporov, sodišča države članice, v kateri ima 

EZTS registrirani sedež. 
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Sodišča, pristojna za reševanje sporov iz člena 4(3) ali (6) ali iz člena 13, so sodišča države 

članice, katere odločitev se izpodbija.

3. Nobena od določb te uredbe državljanom ne odvzema pravice do uveljavljanja njihovih 

nacionalnih ustavnih pravic do pritožbe zoper javna telesa, ki so člani EZTS, v zvezi z:

(a) upravnimi odločitvami glede dejavnosti, ki jih izvaja EZTS;

(b) dostopom do storitev v njihovem jeziku; in

(c) dostopom do informacij.

V teh primerih so pristojna sodišča tiste države članice, katere ustava dovoljuje pravico do 

pritožbe.

Člen 16

Končne določbe

1. Države članice sprejmejo takšne določbe, ki zagotavljajo učinkovito uporabo te uredbe.

Če se to zahteva v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, lahko ta država članica 

sestavi izčrpen seznam nalog, ki jih člani EZTS v smislu člena 3(1), ustanovljeni v skladu 

z njeno zakonodajo, že imajo, kolikor to zadeva ozemeljsko sodelovanje znotraj te države 

članice.

Država članica obvesti Komisijo in druge države članice o vseh določbah, sprejetih na 

podlagi tega člena.
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2. Države članice lahko predvidijo plačilo pristojbin v zvezi z registracijo konvencije in 

statuta. Takšne pristojbine ne smejo preseči s tem povezanih upravnih stroškov.

Člen 17

Poročilo in klavzula o pregledu

Komisija do …* predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o uporabi te uredbe in po 

potrebi predloge za spremembe.

  

* Pet let po dnevu začetka veljavnosti te uredbe.
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Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od …*, z izjemo člena 16, ki se uporablja od …**.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

  

* Eno leto po dnevu začetka veljavnosti te uredbe.
** Dan začetka veljavnosti te uredbe.
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I. UVOD 
 

1. Komisija je 14. julija 2004 sprejela predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 

ustanovitvi evropske skupine za čezmejno sodelovanje (GECT)1. 

 

2. Ekonomsko-socialni odbor je mnenje podal 6. aprila 20052. 

 

3. Odbor regij je mnenje podal 18. novembra 20043. 

 

4. Evropski parlament je mnenje v prvi obravnavi sprejel 6. julija 20054. 

 

5. Komisija je spremenjeni predlog sprejela 7. marca 20055. 

 

6. Svet je 5. maja 2006 dosegel politični dogovor za sprejetje skupnega stališča v skladu s 

členom 251 Pogodbe. 

 

7. Svet je 12. junija 2006 sprejel skupno stališče o predlogu, kot je podan v dok. 9062/06. 

 

II. CILJI 
 

8. Namen Komisijinega predloga je bil, da se na ravni Skupnosti uvede instrument za 

sodelovanje, ki bi omogočal ustanovitev združenj za sodelovanje med nacionalnimi, 

lokalnimi in regionalnimi partnerji v Skupnosti s statusom pravne osebe, imenovanih 

"evropska združenja za ozemeljsko sodelovanje (EZOS)". 

 

                                                 
1 KOM (2004) 496 konč. 
2 UL C 255, 14.10.2005, str. 76. 
3 UL C 71, 22.3.2005, str. 46. 
4 10806/05/ CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144. 
5 KOM(2006) 94 konč. 
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III. SKUPNO STALIŠČE 
 

 Splošno 
 

9. Čeprav se strinja s cilji predloga, si je Svet prizadeval izboljšati nekatere določbe in vključiti 

dodatne prvine, da bi zagotovil okrepljeno pravno varnost in skladnost, zlasti: 

-  določbe glede nadzora (člen 4), 

- pridobitev statusa pravne osebe (člen 5), 

- naloge so bile razčlenjene in dodatno razjasnjene (člen 7), 

- določbe o odgovornosti okrepljene zaradi boljšega varstva tretjih oseb (člen 12), 

- dodano je bilo prehodno obdobje za države članice, da bi lahko svoje nacionalne 

zakonodaje prilagodile zahtevam uredbe (člen 18). 

 

Med podrobno obravnavo predloga (od julija 2004 do maja 2006) so bile vključene mnoge 

redakcijske spremembe za pojasnitev besedila, za reševanje pravno-jezikovnih vprašanj in 

za zagotovitev splošne skladnosti Uredbe. Te spremembe niso navedene v tej opombi, razen 

če ne vključujejo sprememb Evropskega parlamenta. 

 

10. Na plenarnem zasedanju 6. julija 2005 je Evropski parlament sprejel 41 sprememb predloga, 

od katerih je bilo skoraj 85 % vključenih v skupno stališče Sveta. 

 

11. Pri pripravi skupnega stališča je Svet podrobno preučil spremenjeni predlog Komisije. 

Skupno stališče vsebuje vse spremembe, ki jih je predlagal Evropski parlament in v svojem 

spremenjenem predlogu sprejela ali načeloma sprejela Komisija. 

 

12. Pri dokončnem pravno-jezikovnem oblikovanju besedila skupnega stališča so bile nekatere 

uvodne izjave in členi preštevilčeni. Ta dokument sledi oštevilčenju v skupnem stališču in se 

zato včasih razlikuje od oštevilčenja v besedilih mnenja Parlamenta in spremenjenega 

predloga. 
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Naslov 

 
13. Svet se je odločil, da bo upošteval predlog Evropskega parlamenta, da se v celotnem 

dokumentu ime instrumenta "evropsko združenje za čezmejno sodelovanje" nadomesti z 

"evropsko združenje za ozemeljsko sodelovanje". Ta sprememba je bila vnesena v celotno 

besedilo skupnega stališča, ki potemtakem vsebuje spremembe št. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 

16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 37 in 41 v celoti ali njihove ustrezne dele. 

 
 Uvodne izjave 
 

14. Opredelitev "ozemeljskega sodelovanja", ki obsega vse tri oblike sodelovanja, namreč 

"čezmejno", "transnacionalno" in "medregionalno", ni bila upoštevana v uvodni izjavi 6, kot 

je predlagano v spremembi št. 42/3, temveč v členu 1(2). 

 

15. V uvodno izjavo 5 je Svet vključil spremembi 6 in 10 (delno) EP, saj se ta izjava nanaša na 

sporazume med državami članicami in/ali regionalnimi in lokalnimi oblastmi ter pojasnjuje, 

da Uredba ni namenjena izogibanju drugim okvirom sodelovanja. 

 

16. Evropski parlament je predlagal nekatere razjasnitve v spremembi 8. Medtem ko je ta 

uvodna izjava v skupnem stališču črtana, člen 4(5) določa, da člani EZOS lahko pooblastijo 

enega od članov za izvajanje nalog združenja. 

 

17. Svet ni mogel upoštevati naslednjih sprememb: 

- št. 12, podrobnejša določba o odločanju je v členu 9(2)(b); 

- št. 13, saj skupno stališče z drugimi besedami izraža klavzulo o subsidiarnosti (uvodna 

izjava 16). 

 

Člen 1 – Narava EZOS 

 

18. Sprememba št. 17 je bila vključena v člen 4(3) in (4), kamor so bile vnesene podrobne 

določbe o nadzoru. 

 

19. Po temeljiti preučitvi Svet ni mogel sprejeti spremembe št. 18, saj ta presega okvir krepitve 

gospodarske in socialne kohezije. 
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Člen 2 – Veljavno pravo 

 

20. Svet se je odločil, da bo v tem členu sledil zamisli Evropskega parlamenta, izraženi v 

spremembi št. 32, in sicer da se za EZOS uporabi pravo države članice, v kateri ima 

statutarni sedež. 

 

21. Svet se je odločil v skupno stališče vnesti natančnejšo opredelitev "lokalnih organov" iz 

prvotnega predloga, ki že obstaja v pravu Skupnosti. Meni, da lahko zajema "organe, ki 

delujejo na nepridobitni osnovi in v katerih sodelujejo regionalne/lokalne oblasti in države 

članice", kakor je bilo zahtevano v spremembi št. 20. 

 

22. Skupno stališče vključuje tudi spremembi 21 in 24, vendar se je Svet odločil, da bo to 

določbo vnesel v člen 7(5).  

 

Člen 5 – Pridobitev statusa pravne osebe in objava v Uradnem listu 

 

23. Ta člen vključuje in dopolnjuje bistvo spremembe EP št. 41. 

 

Člen 7 – Naloge 

 

24. Svet je upošteval enega od predlogov EP iz spremembe št. 22, tj. da v členu 7 določi naloge 

EZOS. Vendar pa je menil, da ni primerno govoriti o pristojnostih EZOS. 

 

25. Člen 7 skupnega stališča je v celoti namenjen vprašanju nalog, ki jih EZOS lahko opravlja, 

pa tudi njihovih meja. S tem v zvezi vključuje spremembo Evropskega parlamenta št. 24. 

 

Člen 8 – Konvencija 

 

26. Svet se je odločil, da bo poenostavil naslove tega člena, zato je sprememba št. 27 postala 

nepotrebna.  
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27. Skupno stališče upošteva vse spremembe, vnesene v različne dele besedila, in si prizadeva 

podati natančno presojo vsebine EZOS. Pri oblikovanju tega člena se je Svet v celoti ali 

delno strinjal s spremembami EP št. 29, 31 in 33. 

 

28. Po temeljitem premisleku je Svet ugotovil, da ne more sprejeti spremembe EP št. 34. Glavni 

razlog za to so različni pravni sistemi v državah članicah, v katerih ne obstaja nujno poseben 

zakon, ki bi urejal delovanje združenj. 

 

29. Svet ni mogel v celoti sprejeti spremembe št. 36, ki se nanaša na obveznost, da se Komisijo 

uradno obvesti o konvenciji in da Komisija konvencijo vpiše v javni register vseh 

konvencij EZOS. Je pa v členu 5(1) predvidel, da člani EZOS o konvenciji ter registraciji 

in/ali objavi statuta obvestijo Odbor regij. 

Člen 9 – Statut 

 

30. Spremembe EP št. 37, 38 in 39, ki se nanašajo na vsebino statuta, so bile vključene v druge 

člene skupnega stališča (sprememba št. 37 v člen 10, sprememba št. 38 v člen 14 in 

sprememba št. 39 v ta člen). Edina izjema je del spremembe 37, ki se nanaša na ustanovitev 

sekretariata in ki ga je Svet zavrnil. Zato sprememba št. 40 ni bila sprejeta in se je Svet 

odločil, da bo ohranil poseben člen 10 o organih. 

 

Člen 12 – Likvidacija, plačilna nesposobnost, ustavitev plačil in odgovornost 

 

31. Svet je menil, da je vprašanje likvidacije, plačilne nesposobnosti, ustavitve plačil in 

odgovornosti EZOS ključnega pomena in ga je treba v Uredbi podrobneje obravnavati. 

Ugotovil je, da lahko samo zelo natančne določbe, podobne tistim, ki jih je vnesel v člen 12, 

jamčijo pravno varnost in zagotavljajo zadostno pravno varstvo tretjim osebam. S tem je 

upošteval spremembo št. 26. 
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IV. ZAKLJUČEK 

 

32. Svet je v skupno stališče, ki povsem ustreza ciljem predloga Komisije, vključil znatno 

število sprememb Evropskega parlamenta. 

 

33. Glavni cilj skupnega stališča Sveta je vzpostavitev instrumenta, ki bi olajšal sodelovanje 

med regijami. Komisija je potrdila vsesplošno uravnoteženost skupnega stališča Sveta in 

pozdravila politični dogovor, sklenjen v okviru Sveta 5. maja 2006. 

 

___________________ 
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– sprejetje (ss + i) 
(a) skupnega stališča 
(b) utemeljitve Sveta 
– izjava 

 

 

IZJAVA NEMŠKE DELEGACIJE 

 

Nemčija ugotavlja, da besedilo člena 2(1) "v skladu s pravom Skupnosti in mednarodnim zasebnim 

pravom" pojasnjuje, da se za ukrepe EGCC uporabljajo določbe prava Skupnosti in mednarodnega 

zasebnega prava, zlasti konvencij Rim I in Rim II. Nemčija tudi ugotavlja, da določbe glede sodne 

pristojnosti za ukrepe EGCC (odstavek 2 člena 15 Uredbe o EZOS) ne vplivajo na ustrezne določbe 

mednarodnega zasebnega prava o sodni pristojnosti v civilnih in poslovnih zadevah. 

 

________________________ 
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KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 
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COM(2006) 308 konč. 

2004/0168 (COD) 

  

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES 

 
v zvezi s 

skupnim stališčem Sveta glede sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi evropske skupine za ozemeljsko sodelovanje (ESOS) 
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2004/0168 (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES 

 
v zvezi s 

skupnim stališčem Sveta glede sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi evropske skupine za ozemeljsko sodelovanje (ESOS) 

1- OZADJE 

Datum posredovanja predloga EP in Svetu 
(dokument COM(2004) 496 konč. – 2004/0168(COD)): 

 
15. julij 2004 

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora: 6. april 2005 

Datum mnenja Odbora regij: 18. november 2004 

Datum mnenja Evropskega parlamenta, prvo branje: 6. julij 2005 

Datum posredovanja spremenjenega predloga EP in Svetu 
(dokument COM(2006) 94 konč. – 2004/0168(COD)): 

 
7. marec 2006 

Datum sprejetja skupnega stališča: 12. junij 2006 

2- CILJ PREDLOGA KOMISIJE 

Države članice ter regionalni in lokalni organi se pri izvajanju in upravljanju 
dejavnosti čezmejnega, nadnacionalnega in medregionalnega sodelovanja v okviru 
med seboj različnih nacionalnih zakonodaj in postopkov srečujejo z velikimi 
težavami. Obstoječi instrumenti, kot so Evropska gospodarska interesna skupina na 
ravni Skupnosti ali dvo- ali večstranski sporazumi med državami članicami so se 
izkazali kot neprimerni za organizacijo strukturnega sodelovanja za ekonomsko in 
socialno kohezijo v smislu člena 158 Pogodbe, zlasti v zvezi s programi strukturnih 
skladov v okviru pobude INTERREG med programskim obdobjem 2000–2006. Da 
bi se težave, povezane s čezmejnim, nadnacionalnim in medregionalnim 
sodelovanjem zmanjšale, je na ravni Skupnosti treba sprejeti primerne ukrepe. 

Predlog se sprejme po določbah o soodločanju (člen 251 Pogodbe). 

Namen predloga Komisije je uvesti instrument sodelovanja na ravni Skupnosti, ki 
omogoča oblikovanje sodelujočih skupin med lokalnimi in regionalnimi organi v 
Skupnosti, ki bodo imele značaj pravne osebe in se bodo imenovale „Evropske 
skupine za ozemeljsko sodelovanje“ (ESOS).  
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Naloge, ki so mu naložene, morajo njeni člani opredeliti v konvenciji o evropskem 
ozemeljskem sodelovanju. ESOS mora imeti sposobnost ukrepati bodisi pri izvajanju 
programov sodelovanja, ki jih sofinancira Skupnost, zlasti strukturni skladi, bodisi 
pri izvajanju kakršne koli druge dejavnosti sodelovanja zgolj na pobudo regionalnih 
in lokalnih organov s finančno podporo s strani Skupnosti ali brez nje. 

3- SPLOŠNE PRIPOMBE NA SKUPNO STALIŠČE IN NOVE DOLOČBE V 
PRIMERJAVI S SPREMENJENIM PREDLOGOM KOMISIJE 

Komisija pozdravlja soglasno sprejeto skupno stališče, ker ohranja temeljne cilje 
spremenjenega predloga Komisije (po prvem branju v EP). Uvaja nekaj sprememb, 
ki besedilo dopolnjujejo glede na veljavna pravila in postopke. V skupnem stališču je 
vsebovanih več sprememb Parlamenta iz prvega branja, čeprav s popravki, ki so 
potrebni, da se zagotovi pravna doslednost besedila in tehnično delovanje ESOS. Te 
vključujejo opredelitev ozemeljskega sodelovanja, potrebo po določitvi finančne 
obveznosti držav članic, veljavno zakonodajo in določbo o objavi in/ali registraciji 
statutov ESOS. 

V nadaljevanju so opisane najpomembnejše spremembe, ki jih uvaja skupno stališče. 

Prva večja sprememba zadeva predhodni nadzor, ki ga izvajajo države članice, kadar 
njihove regije ali lokalni organi nameravajo ustanoviti ESOS. Člen 4(3) predvideva, 
da se država članica strinja z udeležbo predlaganega člana v ESOS, razen če meni, da 
taka udeležba ni skladna z Uredbo ali nacionalno zakonodajo (kar se bolj ali manj 
ujema s spremenjenim predlogom Komisije) ali da ni utemeljena, ker ni v skladu z 
javnim interesom ali javnim redom te države članice. V vsakem primeru je treba 
zavrnitev vedno ustrezno utemeljiti.  

Druga pomembna sprememba se nanaša na področje uporabe Uredbe. Skupno 
stališče Sveta dodaja v členu 7(3), da lahko država članica omeji naloge, ki jih lahko 
opravljajo ESOS brez finančne podpore Skupnosti. Vendar ta omejitev ne more 
veljati za ključne dejavnosti ozemeljskega sodelovanja. 

Sistem finančne odgovornosti tako ESOS kot njenih članov je bil preoblikovan: V 
zvezi z organi člen 10(3) določa, da je ESOS odgovorna za dejanja svojih organov v 
odnosu do tretjih strank, tudi kadar taka dejanja ne sodijo med naloge ESOS. 
Odgovornost ESOS na splošno in odgovornost njenih članov v primeru, da sredstva 
ESOS ne zadostujejo za izpolnjevanje obveznosti, je zdaj določena v členu 12(2). 
Načeloma imajo člani neomejeno posamično odgovornost. Vendar pa lahko 
nacionalna zakonodaja odgovornost članov, ustanovljenih v skladu s to zakonodajo, 
izključi ali omeji. 

4- PODROBNE PRIPOMBE KOMISIJE 

4.1 Spremembe, ki jih je sprejela Komisija in so bile v celoti ali delno vključene v 
skupno stališče 

Spremembe 1, 2, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 27, 30 in 35 V skupnem stališču je 
dogovor, da se instrument poimenuje „Evropska skupina za ozemeljsko sodelovanje“ 
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(ESOS), namen česar je pojasniti, da ni zajeto zgolj čezmejno, ampak tudi 
nadnacionalno in medregionalno sodelovanje.  

Sprememba 3 Opredelitev „ozemeljskega sodelovanja“, ki zajema tri oblike 
sodelovanja, namreč „čezmejno“, „nadnacionalno“ in „medregionalno“, ni vključena 
v uvodni izjavi 7, ampak v členu 1(2). 

Sprememba 6 Uvodna izjava 5 zajema dogovore med državami članicami ter/ali 
regionalnimi in lokalnimi organi in pojasnjuje, da uredba ni namenjena izogibanju 
drugim okvirom sodelovanja. 

Spremembe 8, 21 in 24 Skupno stališče to uvodno izjavo črta, kljub temu pa člen 
7(5) določa, da lahko člani ESOS enega od svojih članov pooblastijo, da izvaja njene 
naloge. 

Sprememba 12 Postopki odločanja so zajeti v členu 9(2)(b), ne pa tudi v uvodni 
izjavi 14. 

Sprememba 13 S skupnim stališčem je preoblikovano besedilo klavzule o 
subsidiarnosti (uvodna izjava 15). 

Sprememba 17 Pravica do nadzora upravljanja javnih sredstev ESOS je zajeta v 
členu 6. Ob tem člen 6(4) sega onkraj te spremembe in pojasnjuje, da upravljanje 
sredstev Skupnosti mora biti v skladu z zadevno zakonodajo. 

Sprememba 20 Skupno stališče opredeljuje „lokalne organe“ iz prvotnega predloga 
kot „osebe javnega prava“ v smislu drugega pododstavka člena 1(9) Direktive 
2004/18/ES. To lahko zajema „organe, ki delujejo nepridobitno, v katerih so 
udeleženi regionalni/lokalni organi in države članice“, kakor je zahtevano v 
spremembi. Ob tem je prednost besedila skupnega stališča v tem, da uporablja že 
obstoječo opredelitev prava Skupnosti. 

Sprememba 22 Člen 7 opredeljuje zgolj „naloge“, ki jih izvršuje ESOS, medtem ko 
„pristojnosti“ članov ostanejo pri njih. ESOS nima nikakršnih pravih pristojnosti. 

Sprememba 24 Skupno stališče je razdelilo spremembo. Člen 7(2) določa, da mora 
ESOS delovati znotraj meja nalog, ki so ji dodeljene, medtem ko je prenos pooblastil 
za izvrševanje nalog na enega od njenih članov zajet v členu 7(5). Pravna 
sposobnost, dodeljena ESOS, je zajeta v členu 1(4). 

Sprememba 26 Člen 12(3) se nanaša na finančno odgovornost držav članic. 

Sprememba 28 Člen 8(1) določa, da je ESOS predmet konvencije, ki jo soglasno 
sprejmejo njene članice, pri čemer dodaja potrebo po soglasni odločitvi in se sklicuje 
na postopek predhodnega nadzora, opredeljen v členu 4(3). 

Sprememba 29 Skupno stališče je razdelilo spremembo. V skladu s členom 8(2)(c) 
konvencija določa naloge ESOS, člen 9(2)(a) pa zajema operativne določbe. 

Sprememba 31 Člen 9(2)(e) in (f) določa, da odgovornosti članov v zvezi z ESOS in 
v zvezi s tretjimi strankami urejajo statuti. Vstavljen pa je bil novi člen o 
odgovornosti (člen 12). 
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Sprememba 32 Člen 2(1) določa, da se kadar Uredba zadeve ne ureja ali jo ureja 
samo delno, uporabljajo zakoni države članice, v kateri ima ESOS svoj „registrirani 
sedež“.  

Sprememba 33 Pravica do nadzora v zvezi z upravljanjem javnih sredstev ESOS je 
zajeta v členu 6. V skladu s spremembo Parlamenta so načini vzajemnega 
priznavanja na področju nadzora urejeni z Uredbo. Po drugi strani pa praktične 
vidike vzajemnega priznavanja določa konvencija (člen 8(2)(f)). 

Sprememba 34 Skupno stališče določa, da zakon velja za zadeve, ki niso urejene ali 
so urejene delno z Uredbo (člen 2). Vendar pa skupno stališče ne določa, da je 
nacionalna zakonodaja tista, „ki ureja nacionalne skupine podobnega značaja in 
podobnega namena“ (spremenjeni predlog Komisije) ali „ki ureja način delovanja 
združenj“ (predlog spremembe Parlamenta). 

Sprememba 36 Komisija je sprejela zgolj obvestilo konvencije državam članicam in 
Odboru regij. Navedeni člen je bil ohranjen v skupnem stališču (člen 5(1). 

Sprememba 37 Skupno stališče predvideva skupščino in direktorja (člen 10(1)). 

Sprememba 38 Člen 8, v zvezi s konvencijo, obravnava ključne točke ESOS, 
medtem ko člen 9, v zvezi s statuti, obravnava bolj operativne vidike ESOS. 
Posledično so načini razpustitve določeni v členu 8(2)(c) in ne v členu 9. 

Sprememba 39 ESOS pridobi status pravne osebe in pravno sposobnost z dnem 
registracije ali objave (člen 5(1)). Posledično je bilo možno to vprašanje črtati v 
členu 9 v zvezi s statuti. 

Sprememba 41 Člen 5 razlikuje med registracijo/objavo statutov glede na nacionalno 
zakonodajo in obveznostjo pošiljanja zaprosila za objavo obvestila v Uradnem listu 
Evropske unije. V zvezi z zakonskimi organi na ravni EU je predvidena objava 
statutov v UL. 

4.2 Spremembe, ki jih je Komisija sprejela, vendar niso vključene v skupno stališče 

Takih sprememb ni. 

4.3 Spremembe, ki jih je Komisija zavrnila, vendar so vključene v skupno stališče 

Sprememba 10 Komisija je zavrnila to spremembo, ker se je sklicevala na predlagani 
dodatni protokol k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju, saj sklic 
na besedilo, ki še ni sprejeto, ni bil sprejemljiv. Kljub temu uvodna izjava 5 omenja 
pravni red (acquis) Sveta Evrope. 

Sprememba 40 Komisija je zavrnila črtanje člena 10 v zvezi z organi. Skupno 
stališče določa skupino obveznih organov (člen 10), kar omogoča opredelitev 
dodatnih organov v statutih. Člen 10 je bil posledično ohranjen. 

4.4 Spremembe, ki jih je Komisija zavrnila in niso bile vključene v skupno stališče 

Sprememba 18 Ker naloge ESOS opredelijo člani, v členih ne bi smeli biti navedeni 
nikakršni konkretni primeri. Ob tem pa ima člen 6 Uredbe o ESRR precej velik 
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obseg delovanja, pri čemer ukrepi za spodbujanje uskladitve niso izključeni, kadar je 
treba spoštovati merila za projekte čezmejnega sodelovanja. 

Sprememba 36 Niti spremenjeni predlog Komisije niti skupno stališče ne določata, 
da se konvencija sporoči Komisiji in da Komisija konvencijo evidentira v javni 
register vseh konvencij ESOS. 

Sprememba 37 Niti spremenjeni predlog Komisije niti skupno stališče ne dodajata 
izvršnega odbora ali sekretariata kot obveznega organa. Dodatni organi pa se lahko 
določijo v statutih (člen 10(2)). 

4.5 Spremembe, ki se nanašajo na samo eno jezikovno različico Uredbe 

Sprememba 11 Ta sprememba nima vpliva na angleško različico prvotnega predloga. 

5- SKLEP 

Komisija pozdravlja dejstvo, da bo začel veljati nov pravni instrument Skupnosti za 
spodbujanje sodelovanja med regionalnimi in lokalnimi organi v Skupnosti, in meni, 
da skupno stališče, sprejeto 12. junija 2006 (soglasno) v velikem obsegu sledi ciljem 
in pristopu njenega predloga, zaradi česar ga lahko podpre. 




