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Pozmeňujúci návrh 1
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Treba poznamenať, že EZÚS môžu 
potenciálne rozširovať podporu a 
podnecovať dosahovanie harmonického 
rozvoja Európskej únie ako celku a najmä 
hospodársku, sociálnu a územnú 
spoluprácu jej regiónov a prispievať 
k plneniu cieľov stratégie Európa 2020. 
Takisto môžu pozitívne prispievať k 
zmierňovaniu prekážok územnej 
spolupráce medzi regiónmi, ktoré majú 
vážne a stále prírodné a demografické 
nevýhody vrátane špecifickej situácie 
najvzdialenejších regiónov, a môžu byť 
nástrojom k posilňovaniu spolupráce s 
tretími krajinami, zámorskými krajinami 
a územiami a okrajovými regiónmi EÚ, a 
to aj prostredníctvom využitia programov 
vonkajšej spolupráce EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Skúsenosti s doteraz založenými EZÚS 
ukazujú, že nový právny nástroj sa používa 
aj na spoluprácu pri vykonávaní iných 
európskych politík. Mala by sa zvýšiť 
účinnosť a efektívnosť EZÚS rozšírením 
charakteru EZÚS.

(5) Skúsenosti s doteraz založenými EZÚS 
ukazujú, že nový právny nástroj sa používa 
aj na spoluprácu pri vykonávaní iných 
politík Únie, a to aj prostredníctvom 
vykonávania programov alebo časti 
programov využívajúcich finančnú 
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podporu EÚ okrem politiky súdržnosti. 
Mala by sa zvýšiť účinnosť a efektívnosť 
EZÚS rozšírením charakteru EZÚS, mali 
by sa odstrániť zostávajúce prekážky a 
malo by sa uľahčiť zriaďovanie a 
fungovanie EZÚS, pričom by sa členským 
štátom mala ponechať možnosť obmedziť 
akcie, ktoré môžu EZÚS vykonávať bez 
finančnej podpory EÚ. Pripomína sa, že v 
rámci nariadenia (EÚ) č. 1083/2006 majú 
EZÚS v každom členskom štáte 
najrozsiahlejšiu právnu spôsobilosť 
vrátane možnosti uzatvárať dohody s 
inými EZÚS a inými právnickými 
subjektmi na účely vykonávania projektov 
spoločnej spolupráce s cieľom zabezpečiť 
okrem iného účinnejšie fungovanie 
makroregionálnych stratégií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) EZÚS prirodzene pôsobia vo viac ako 
jednom členskom štáte. z toho vyplýva, že
kým sa v článku 2 ods. 1 nariadenia
o EZÚS pred zmenou a doplnením
povoľuje, aby sa v dohovore a stanovách 
uvádzali uplatniteľné právne predpisy 
v súvislosti s určitými záležitosťami 
a keďže sa v rámci hierarchie 
uplatniteľného práva stanoveného 
v príslušnom článku takýmito výrokmi 
uprednostňujú vnútroštátne zákony 
členského štátu, v ktorom má EZÚS sídlo, 
malo by sa to vyjasniť. Ustanovenia 
o uplatniteľnom práve by sa zároveň mali 
rozšíriť na akty a činnosti EZÚS.

(6) EZÚS prirodzene pôsobia vo viac ako 
jednom členskom štáte. Z toho vyplýva, že
nariadenie o EZÚS povoľuje, aby sa 
v dohovore a stanovách uvádzali 
uplatniteľné právne predpisy v súvislosti 
s určitými záležitosťami. Treba objasniť, 
že v rámci hierarchie uplatniteľného práva 
stanoveného v príslušnom článku sa 
takýmito výrokmi 
uprednostňujú vnútroštátne zákony 
členského štátu, v ktorom má EZÚS sídlo. 
Ustanovenia o uplatniteľnom práve by sa 
zároveň mali rozšíriť na akty a činnosti 
EZÚS na základe právnej kontroly 
vykonávanej v každom jednotlivom 
prípade členskými štátmi.
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Pozmeňujúci návrh 4
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Kým v písmene d) článku 3 ods. 1
nariadenia o EZÚS sa povoľuje, aby sa 
subjekty založené podľa súkromného práva 
mohli stať členmi EZÚS za predpokladu, 
že sa považujú za „subjekty podľa 
verejného práva“ v zmysle článku 1 ods. 9 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na 
práce, verejných zákaziek na dodávku 
tovaru a verejných zákaziek na služby, 
EZÚS sa môžu v budúcnosti využiť na 
spoločné riadenie verejných služieb 
všeobecného hospodárskeho záujmu alebo 
infraštruktúr. Preto sa aj iní aktéri založení 
podľa súkromného alebo verejného práva 
môžu stať členmi EZÚS. z tohto dôvodu by 
sa nariadenie malo vzťahovať aj na 
„verejné podniky“ v zmysle článku 2 ods. 
1 písm. b) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 
2004 o koordinácii postupov obstarávania 
subjektov pôsobiacich v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb.

(8) Kým v článku 3 ods. 1 písm. d)
nariadenia o EZÚS sa povoľuje, aby sa 
subjekty založené podľa súkromného práva 
mohli stať členmi EZÚS za predpokladu, 
že sa považujú za „subjekty podľa 
verejného práva“ v zmysle článku 1 ods. 9 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na 
práce, verejných zákaziek na dodávku 
tovaru a verejných zákaziek na služby, 
EZÚS sa môžu v budúcnosti využiť na 
spoločné riadenie verejných služieb 
s osobitným dôrazom na služby 
všeobecného hospodárskeho záujmu alebo 
infraštruktúru. Preto sa aj iní aktéri 
založení podľa súkromného alebo 
verejného práva môžu stať členmi EZÚS. 
Z tohto dôvodu by sa nariadenie malo 
vzťahovať aj na „verejné podniky“ 
v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov obstarávania subjektov 
pôsobiacich v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb a na podniky poverené 
vykonávaním služieb všeobecného 
verejného záujmu v takých oblastiach, 
ako sú vzdelávanie a odborná príprava, 
zdravotná starostlivosť, sociálne potreby 
v súvislosti so zdravotnou a dlhodobou 
starostlivosťou, starostlivosťou o deti, 
prístupom k trhu práce a opätovnou 
integráciou do tohto druhu, v súvislosti so 
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sociálnym bývaním a starostlivosťou a 
sociálnym začleňovaním zraniteľných 
skupín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V treťom pododseku článku 175 
zmluvy sa nestanovuje začlenenie
subjektov z tretích krajín do právnych 
predpisov založených na tomto 
ustanovení. v nariadení o EZÚS sa 
výslovne nevylúčila možnosť účasti 
subjektov z tretích krajín v EZÚS, 
zriadených v súlade s týmto nariadením, 
keď to umožňujú právne predpisy tretej 
krajiny alebo dohody medzi členskými 
štátmi a tretími krajinami.

(9) Nariadenie (ES) č. 1082/2006 
neobsahuje podrobné pravidlá týkajúce sa 
účasti subjektov z tretích krajín na EZÚS 
vytvorenom v súlade s týmto nariadením, 
t. j. členmi z minimálne dvoch členských 
štátov. Vzhľadom na ďalšie 
zosúlaďovanie pravidiel usmerňujúcich 
spoluprácu medzi jedným alebo viacerými 
členskými štátmi a jednou alebo viacerými 
tretími krajinami – najmä v kontexte 
cezhraničnej spolupráce v rámci nástroja 
európskeho susedstva (ENI) a nástroja 
predvstupovej spolupráce (IPA II), ale aj 
v kontexte doplnkového financovania 
z ERF a v kontexte nadnárodnej 
spolupráce v rámci cieľa Európska 
územná spolupráca, kde sa príspevky 
z ENI a IPA II presunú tak, aby sa 
zoskupili s príspevkami z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (EFRR) 
v rámci programov spoločnej spolupráce –
sa explicitne umožňuje účasť členov 
z tretích krajín susediacich s členským 
štátom vrátane jeho najvzdialenejších 
regiónov na EZÚS zriadenom aspoň 
dvomi členskými štátmi. Táto možnosť by 
mala existovať, ak to povoľujú právne 
predpisy tretej krajiny alebo dohody medzi
aspoň jedným zúčastňujúcim sa členským 
štátom a treťou krajinou.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Skúsenosti ukazujú, že účasť 
orgánov alebo iných subjektov z tretích 
krajín ekvivalentných s tými, ktoré sú 
oprávnené v rámci členských štátov, so 
sebou priniesla realizačné ťažkosti.
Takáto účasť na EZÚS založenom členmi 
z dvoch alebo viacerých členských štátov 
predstavuje však iba pomocný prvok 
spolupráce v rámci Únie a medzi 
členskými štátmi. z toho vyplýva, že takáto 
účasť by sa mala vyjasniť bez odkazu na 
iný právny základ v zmluve.

(10) S cieľom posilniť hospodársku, 
sociálnu a územnú súdržnosť Únie a v 
tejto súvislosti posilniť najmä účinnosť 
územnej spolupráce vrátane cezhraničnej, 
nadnárodnej a medziregionálnej 
spolupráce medzi členmi EZÚS by sa 
mala povoliť účasť tretích krajín
susediacich s členským štátom (vrátane 
jeho najvzdialenejších regiónov) v EZÚS. 
Operácie v rámci programov európskej 
územnej spolupráce, ak ich 
spolufinancuje EÚ, by preto mali naďalej 
postupovať podľa cieľov politiky 
súdržnosti, aj keď sa sčasti alebo v celku 
vykonávajú mimo územia Únie, čím sa 
činnosti EZÚS vykonávajú aspoň v 
nejakom rozsahu mimo územia Únie.
V tejto súvislosti a keď je prípadný prínos 
vznikajúci činnosťami EZÚS, ktorého 
členmi sú tretie krajiny susediace s aspoň 
jedným členským štátom (vrátane 
najvzdialenejších regiónov), k cieľom 
politík vonkajšej činnosti EÚ (napr. ciele 
rozvojovej spolupráce alebo hospodárskej, 
finančnej a technickej spolupráce) čisto 
náhodný, ťažisko daných programov 
spolupráce, a tým aj činností EZÚS (aj 
keď s účasťou tretích krajín susediacich 
aspoň s jedným členským štátom vrátane 
najvzdialenejších regiónov) by sa malo 
prvotne orientovať na ciele politiky 
súdržnosti EÚ.
V súlade s tým sú možné ciele rozvojovej 
spolupráce alebo hospodárskej, finančnej 
a technickej spolupráce medzi len jedným 
členským štátom (vrátane jeho 
najvzdialenejších regiónov a jednou alebo 
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viacerými tretími krajinami len doplnkom 
k cieľom územnej spolupráce založenej 
na politike súdržnosti medzi členskými 
štátmi (vrátane najvzdialenejších 
regiónov). Preto tretí pododsek 
článku 175 ZFEÚ postačuje ako právny 
základ na prijatie tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Od roku 1990 sa európska územná 
spolupráca podporuje finančnými 
nástrojmi v rámci politiky súdržnosti a 
v tejto súvislosti bola spolupráca vždy 
možná v obmedzenom počte prípadov iba 
medzi jedným členským štátom a treťou 
krajinou. Preto by sa právny nástroj 
EZÚS mal tiež rozšíriť na takýto kontext 
spolupráce.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) So zreteľom na skutočnosť, že
v období 2014 až 2020 budú existovať
osobitné dodatočné rozpočtové prostriedky 
na spoluprácu najvzdialenejších regiónov 
Únie, popri orgánoch a subjektoch 

(12) Na základe povolenia účasti 
vnútroštátnych, regionálnych, nižších 
regionálnych a miestnych orgánov a 
organizácií a tiež prípadne ostatných 
verejných orgánov a inštitúcií (vrátane 
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z tretích krajín by sa mali zapojiť aj 
orgány a subjekty zo zámorských krajín 
a území, uvedených v prílohe II k zmluve 
(„zámorské územia“). Takáto spolupráca 
sa povoľuje v článku 203 zmluvy.

poskytovateľov verejných služieb) zo 
zámorskej krajiny alebo územia (ZKÚ) na 
EZÚS na základe článku [...]1 nariadenia 
Rady č. .../2013 (EÚ) o pridružení ZKÚ 
k EÚ (rozhodnutie o pridružení 
zámorských krajín a regiónov) a so 
zreteľom na zámer vyčleniť na 
programové obdobie 2014 až 2020 
osobitné dodatočné rozpočtové 
prostriedky, ktoré posilnia spoluprácu 
najvzdialenejších regiónov Únie so 
susednými tretími krajinami a niektorými 
zo susedných ZKÚ uvedených v prílohe II 
k zmluve, by sa mal právny nástroj EZÚS 
otvoriť aj pre členov zo ZKÚ. Na účely 
právnej istoty a transparentnosti by sa 
mali stanoviť osobitné procesy 
schvaľovania pristúpenia členov zo ZKÚ 
k EZÚS vrátane osobitných pravidiel 
týkajúcich sa platného práva pre EZÚS s 
členmi aj zo ZKÚ (ak je to potrebné).
__________________
1 Presný odkaz sa určí neskôr na základe 
pokroku v rokovaniach o rozhodnutí o 
pridružení zámorských krajín a regiónov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V nariadení o EZÚS sa rozlišuje 
medzi dohovorom, ktorým sa stanovujú 
konštitučné prvky budúceho EZÚS 
a stanovami, ktorými sa stanovujú 
realizačné prvky. Stanovy však aj tak 
museli obsahovať všetky ustanovenia 
dohovoru. Malo by sa preto vyjasniť, že 
dohovor a stanovy sú samostatné 
dokumenty a aj keď sa obidva dokumenty 
posielajú členským štátom, schvaľovací 

(13) V nariadení o EZÚS sa rozlišuje 
medzi dohovorom, ktorým sa stanovujú 
konštitučné prvky budúceho EZÚS,
a stanovami, ktorými sa stanovujú 
realizačné prvky. Stanovy však aj tak 
musia obsahovať všetky ustanovenia 
dohovoru. Malo by sa vyjasniť, že dohovor 
a stanovy sú samostatné dokumenty, a aj 
keď sa obidva dokumenty posielajú 
členským štátom, schvaľovací postup by sa 
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postup by sa mal obmedziť na dohovor. 
Navyše na niektoré prvky, na ktoré sa 
v súčasnosti vzťahujú stanovy, by sa mal 
namiesto toho vzťahovať dohovor.

mal obmedziť na dohovor. Navyše na 
niektoré prvky, na ktoré sa v súčasnosti 
vzťahujú stanovy, by sa mal namiesto toho 
vzťahovať dohovor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Skúsenosti zo zakladania EZÚS 
ukazujú, že trojmesačné obdobie na 
schválenie členským štátom bolo zriedkavo 
dodržané. Toto obdobie by sa preto malo 
predĺžiť na šesť mesiacov. Na druhej 
strane, s cieľom vytvoriť právnu istotu po 
tomto období by sa dohovor mal posúdiť 
ako schválený tichým súhlasom. Kým 
členské štáty môžu uplatňovať vnútroštátne 
pravidlá na postup takéhoto schválenia,
alebo môžu vytvoriť osobitné pravidlá 
v rámci vnútroštátnych pravidiel, ktorými 
sa vykonáva nariadenie o EZÚS, mali by 
sa vylúčiť odchýlky od ustanovenia 
týkajúceho sa tichého súhlasu po období 
šiestich mesiacov.

(14) Skúsenosti zo zakladania EZÚS 
ukazujú, že trojmesačné obdobie na 
schválenie členským štátom bolo zriedkavo 
dodržané. Toto obdobie by sa preto malo 
predĺžiť na šesť mesiacov. Na druhej 
strane, s cieľom vytvoriť právnu istotu po 
tomto období by sa dohovor mal posúdiť 
ako schválený tichým súhlasom, ak je to 
možné, v súlade s vnútroštátnym právom 
príslušných členských štátov (vrátane ich 
príslušných ústavných požiadaviek).
Členský štát, v ktorom sa bude nachádzať 
sídlo EZÚS, však musí dohovor formálne 
schváliť. Kým členské štáty môžu 
uplatňovať vnútroštátne pravidlá na postup 
takéhoto schválenia alebo môžu vytvoriť 
osobitné pravidlá v rámci vnútroštátnych 
pravidiel, ktorými sa vykonáva nariadenie 
o EZÚS, mali by sa vylúčiť odchýlky od 
ustanovenia týkajúceho sa tichého súhlasu 
po období šiestich mesiacov s výnimkou 
možností uvedených v tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Malo by sa vyjasniť, že členský štát 
by mal dohovor schváliť, pokiaľ sa 
nedomnieva, že účasť budúceho člena nie 
je v súlade s nariadením o EZÚS, inými 
právnymi ustanoveniami Únie týkajúcimi 
sa činností EZÚS stanovenými v návrhu 
dohovoru, alebo s vnútroštátnym hmotným 
právom týkajúcim sa kompetencií
budúceho člena, a pokiaľ takáto účasť je 
odôvodnená verejným záujmom alebo 
verejnou politikou príslušného členského 
štátu, a zároveň by mal z rozsahu kontroly 
vylúčiť všetky vnútroštátne zákony, ktoré 
vyžadujú iné alebo prísnejšie pravidlá 
a postupy ako tie, ktoré sú stanovené 
v nariadení o EZÚS.

(15) Malo by sa vyjasniť, že členský štát 
by mal dohovor schváliť, pokiaľ sa 
nedomnieva, že účasť budúceho člena nie 
je v súlade s nariadením o EZÚS, inými 
právnymi ustanoveniami Únie týkajúcimi 
sa činností EZÚS stanovenými v návrhu 
dohovoru alebo s vnútroštátnym hmotným 
právom súvisiacim s právomocami a 
kompetenciami budúceho člena; ak sa 
nedomnieva, že takáto účasť nie je 
odôvodnená verejným záujmom alebo 
verejnou politikou príslušného členského 
štátu, alebo ak sa nedomnieva, že stanovy 
nie sú v súlade s dohovorom, pričom by 
mal z rozsahu kontroly vylúčiť všetky 
vnútroštátne zákony, ktoré vyžadujú iné 
alebo prísnejšie pravidlá a postupy ako tie, 
ktoré sú stanovené v nariadení o EZÚS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Keďže nariadenie o EZÚS sa nemôže 
uplatňovať v tretích krajinách alebo na 
zámorských územiach, malo by sa 
stanoviť, že členský štát, v ktorom sa bude 
nachádzať sídlo navrhovaného EZÚS, by 
sa mal pri schvaľovaní účasti budúcich 
členov zriadených podľa ich práva uistiť, 
že tretie krajiny alebo zámorské územia
uplatňovali a uplatňujú podmienky 
a postupy rovnocenné tým, ktoré sú 
v nariadení o EZÚS alebo ktoré sú v súlade 
s medzinárodnými dohodami, najmä 

(16) Keďže nariadenie o EZÚS sa nemôže 
uplatňovať v tretích krajinách, malo by sa 
stanoviť, že členský štát, v ktorom sa bude 
nachádzať sídlo navrhovaného EZÚS, by 
sa mal pri schvaľovaní účasti budúcich 
členov zriadených podľa ich práva 
na základe konzultácie s inými 
dotknutými členskými štátmi (teda tými 
členskými štátmi, podľa práva ktorých sa 
zakladajú perspektívni členovia) 
ubezpečiť, že tretie krajiny uplatňovali 
a uplatňujú podmienky a postupy 
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podľa acquis Rady Európy. Ďalej by sa 
malo stanoviť, že v prípade účasti 
viacerých členských štátov a jednej alebo 
viacerých tretích krajín alebo zámorských 
území by malo stačiť, aby bola takáto 
dohoda uzatvorená medzi príslušnou treťou 
krajinou alebo zámorským územím
a jedným zúčastneným členským štátom.

rovnocenné tým, ktoré sú v nariadení 
o EZÚS alebo ktoré sú v súlade 
s medzinárodnými dvojstrannými alebo 
viacstrannými dohodami uzatvorenými 
medzi členskými štátmi Rady Európy, či už 
sú, alebo nie sú členskými štátmi Únie, 
a to na základe Madridského rámcového 
dohovoru a ďalších protokolov prijatých 
neskôr. Ďalej by sa malo stanoviť, že 
v prípade účasti viacerých členských štátov 
a jednej alebo viacerých tretích krajín by 
malo stačiť, aby bola takáto dohoda 
uzatvorená medzi príslušnou treťou 
krajinou a jedným zúčastneným členským 
štátom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Na postupoch schvaľovania účasti 
perspektívnych členov zo ZKÚ by sa mali 
vzhľadom na prepojenia medzi ZKÚ a 
členskými štátmi zúčastňovať aj tieto 
členské štáty. V súlade s osobitným 
vzťahom riadenia medzi členským štátom 
a ZKÚ by mal tento členský štát buď 
schvaľovať účasť perspektívneho člena, 
alebo by mal predložiť písomné 
potvrdenie členskému štátu, v ktorom sa 
nachádza sídlo, o tom, že príslušné orgány 
v ZKÚ schválili účasť perspektívneho 
člena v súlade s podmienkami a postupmi 
rovnocennými tým, ktoré sú stanovené v 
tomto nariadení. Ten istý postup by sa mal 
uplatňovať v prípade perspektívneho 
člena zo ZKÚ, ktorý sa chce pripojiť 
k existujúcemu EZÚS.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom podporiť pristúpenie ďalších 
členov k existujúcemu EZÚS by sa mal 
zjednodušiť postup zmeny a doplnenia
dohovorov v takýchto prípadoch. Takéto 
zmeny a doplnenia by sa preto nemali 
oznamovať všetkým zúčastneným 
členským štátom, ale iba členskému štátu, 
ktorého vnútroštátne zákony sa vzťahujú 
na ustanovenie a pôsobenie nového 
budúceho člena. Toto zjednodušenie by sa 
však nemalo uplatňovať v prípade nového 
budúceho člena z tretej krajiny alebo 
zámorského územia s cieľom umožniť 
všetkým členským štátom, aby mohli 
skontrolovať, či je takéto pristúpenie 
v súlade s verejným záujmom alebo 
verejnou politikou.

(17) S cieľom podporiť pristúpenie ďalších 
členov k existujúcemu EZÚS by sa mal 
zjednodušiť postup zmeny dohovorov 
v takýchto prípadoch. Takéto zmeny by sa 
v prípade nových členov z členského štátu, 
ktorý už schválil dohovor, preto nemali 
oznamovať všetkým zúčastneným 
členským štátom, ale iba členskému štátu, 
ktorého vnútroštátne zákony sa vzťahujú 
na ustanovenie a pôsobenie nového 
budúceho člena, a členskému štátu, 
v ktorom sa nachádza sídlo EZÚS.
Následná zmena dohovoru by sa mala 
oznamovať všetkým dotknutým členským 
štátom. Toto zjednodušenie by sa však 
nemalo uplatňovať v prípade nového 
budúceho člena z členského štátu, ktorý 
zatiaľ neschválil dohovor, alebo z tretej 
krajiny alebo zámorského územia s cieľom 
umožniť všetkým členským štátom, aby 
mohli skontrolovať, či je takéto pristúpenie 
v súlade s verejným záujmom alebo 
verejnou politikou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Účel EZÚS by sa mal rozšíriť tak, aby (19) Účel EZÚS by sa mal rozšíriť tak, aby 
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zahŕňal uľahčenie a propagáciu územnej 
spolupráce vo všeobecnosti vrátane 
strategického plánovania a riadenia 
regionálnych a miestnych záujmov 
v súlade s politikou súdržnosti a inými 
politikami Únie a tak prispieval k plneniu 
stratégie Európa 2020 alebo realizácii 
makroregionálnych stratégií. Ďalej by sa 
malo ujasniť, že danú kompetenciu 
potrebnú na účinnú realizáciu EZÚS by 
mal zastupovať aspoň jeden člen v každom 
zastúpenom členskom štáte.

zahŕňal uľahčenie a propagáciu územnej 
spolupráce vo všeobecnosti vrátane 
strategického plánovania a riadenia 
regionálnych a miestnych záujmov 
v súlade s politikou súdržnosti a inými 
politikami Únie a tak prispieval k plneniu 
stratégie Európa 2020 alebo realizácii 
makroregionálnych stratégií. EZÚS by 
preto malo mať možnosť vykonávať 
operácie s finančnou podporou inou, ako 
umožňuje politika súdržnosti Únie. Ďalej 
by sa malo ujasniť, že danú kompetenciu 
potrebnú na účinnú realizáciu EZÚS by 
mal zastupovať každý jeden člen v každom 
zastúpenom členskom štáte, pokiaľ 
členský štát alebo tretia krajina neschváli 
účasť, kde člen nie je kompetentný 
vykonávať všetky úlohy vymedzené v 
dohovore.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Aj keď je stanovené, že úlohy sa 
netýkajú okrem iného „regulačných 
právomocí“, ktoré môžu mať rôzne právne 
následky v rôznych členských štátoch, 
napriek tomu by sa malo stanoviť, že 
zhromaždenie EZÚS môže definovať 
podmienky použitia položky infraštruktúry, 
ktorú riadi EZÚS vrátane taríf a poplatkov, 
ktoré musia zaplatiť používatelia.

(22) Aj keď je stanovené, že úlohy sa 
netýkajú okrem iného „regulačných 
právomocí“, ktoré môžu mať rôzne právne 
následky v rôznych členských štátoch, 
napriek tomu by sa malo stanoviť, že 
zhromaždenie EZÚS môže, ak to 
špecificky umožňuje dohovor EZÚS 
a v súlade s vnútroštátnym právom 
a právom Únie, definovať podmienky 
použitia položky infraštruktúry, ktorú riadi 
EZÚS, alebo podmienky, podľa ktorých 
možno poskytovať službu všeobecného 
verejného záujmu, vrátane taríf 
a poplatkov, ktoré musia zaplatiť 
používatelia.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Malo by sa spresniť, že v dohovore by 
sa mal nielen zopakovať odkaz na 
uplatniteľné právo vo všeobecnosti, ako sa 
už stanovilo v článku 2, ale aj uviesť 
osobitné právne predpisy alebo pravidlá
Únie alebo členského štátu uplatniteľné na 
EZÚS ako právny subjekt alebo na jeho 
činnosti. Navyše by sa malo stanoviť, že to 
môžu byť tie vnútroštátne právne predpisy 
alebo pravidlá, ktoré platia v členskom 
štáte, v ktorom štatutárne orgány 
vykonávajú svoje právomoci, najmä ak sa 
zamestnanci pracujúci pod dohľadom 
riaditeľa nachádzajú v inom členskom 
štáte, ako je členský štát, v ktorom je 
registrované sídlo, alebo v ktorom EZÚS 
vykonáva svoje činnosti aj vtedy, ak riadi 
verejné služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu alebo 
infraštruktúry.

(24) Malo by sa spresniť, že v dohovore by 
sa mal nielen zopakovať odkaz na 
uplatniteľné právo vo všeobecnosti, ako sa 
už stanovilo v článku 2, ale aj uviesť 
právne predpisy alebo pravidlá Únie alebo 
členského štátu uplatniteľné na EZÚS ako 
právny subjekt alebo na jeho činnosti. 
Navyše by sa malo stanoviť, že to môžu 
byť tie vnútroštátne právne predpisy alebo 
pravidlá, ktoré platia v členskom štáte, 
v ktorom štatutárne orgány vykonávajú 
svoje právomoci, najmä ak sa zamestnanci 
pracujúci pod dohľadom riaditeľa 
nachádzajú v inom členskom štáte, ako je 
členský štát, v ktorom je registrované sídlo, 
alebo platné právo Únie alebo 
vnútroštátne právo priamo súvisiace 
s činnosťami EZÚS vykonávanými 
v rámci úloh vymedzených v dohovore, 
a to aj vtedy, ak riadi verejné služby 
všeobecného záujmu alebo infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Malo by sa ujasniť, že vzhľadom na (26) Vzhľadom na význam by sa malo 
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význam tohto problému by sa mali
v dohovore, nie v stanovách, uvádzať 
pravidlá uplatniteľné na zamestnancov 
EZÚS ako aj zásady upravujúce 
ustanovenia týkajúce sa personálneho 
manažmentu a náborových postupov. Pre 
EZÚS by malo byť dostupných viac 
možností. Osobitné ustanovenia týkajúce 
sa personálneho manažmentu a náborových 
postupov by sa však mali riešiť 
v stanovách.

ujasniť, že v dohovore, nie v stanovách, by 
sa mali uvádzať pravidlá uplatniteľné na 
zamestnancov EZÚS ako aj zásady 
upravujúce ustanovenia týkajúce sa 
personálneho manažmentu a náborových 
postupov. Mala by existovať možnosť 
stanoviť v dohovore rôzne možnosti ako 
výber pravidiel. Osobitné ustanovenia 
týkajúce sa personálneho manažmentu 
a náborových postupov by sa mali riešiť 
v stanovách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) V tejto súvislosti by členské štáty mali 
ďalej využívať možnosti stanovené 
v článku 16 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. 
apríla 2004 o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia s cieľom stanoviť 
spoločnú dohodu o výnimkách z článkov 
11 až 15 (Určenie uplatniteľných právnych 
predpisov) uvedeného nariadenia v záujme 
určitých osôb alebo kategórií osôb a 
s cieľom považovať zamestnancov EZÚS 
za takúto kategóriu osôb.

(27) V tejto súvislosti by členské štáty mali 
ďalej využívať možnosti stanovené 
v nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 
o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia s cieľom stanoviť spoločnú 
dohodu o výnimkách z určenia
uplatniteľných právnych predpisov podľa
uvedeného nariadenia v záujme určitých 
osôb alebo kategórií osôb a s cieľom 
považovať zamestnancov EZÚS za takúto 
kategóriu osôb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Malo by sa ujasniť, že vzhľadom na 
význam tohto problému by sa namiesto 
stanov mal dohovor vzťahovať na 
ustanovenia zodpovednosti členov 
v prípade EZÚS s ručením obmedzeným.

(28) Vzhľadom na význam by sa malo 
ujasniť, že namiesto stanov by sa mal 
dohovor vzťahovať na ustanovenia 
zodpovednosti členov v prípade EZÚS 
s ručením obmedzeným.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) EZÚS, ktorého členovia ručia 
obmedzene, by sa mali jasnejšie odlíšiť od 
tých, ktorých členovia ručia neobmedzene. 
Navyše, s cieľom umožniť EZÚS, ktorých 
členovia ručia obmedzene, vykonávať 
činnosti, pri ktorých by mohli vzniknúť 
dlhy, by sa členským štátom malo dovoliť, 
aby od takýchto EZÚS vyžadovali vhodné 
poistenie rizík špecifických pre ich 
činnosti.

(31) EZÚS, ktorého členovia ručia 
obmedzene, by sa mali jasnejšie odlíšiť od 
tých, ktorých členovia ručia neobmedzene. 
Navyše s cieľom umožniť EZÚS, ktorých 
členovia ručia obmedzene, vykonávať 
činnosti, pri ktorých by mohli vzniknúť 
dlhy, by sa členským štátom malo dovoliť, 
aby od takýchto EZÚS vyžadovali vhodné 
poistenie rizík špecifických pre ich činnosti
alebo aby podliehali príslušnej finančnej 
záruke v tomto smere.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Mala by sa určiť nová lehota na 
predloženie ďalšej správy. v súlade so 
smerovaním Komisie k tvorbe politiky 
vychádzajúcej z dôkazov by sa v tejto 
správe mali riešiť hlavné otázky 
hodnotenia vrátane účinnosti, efektívnosti, 
európskej pridanej hodnoty, významu 
a udržateľnosti. Malo by sa zároveň 
stanoviť, že so zreteľom na prvý pododsek 
článku 307 zmluvy by sa táto správa mala 
predložiť aj Výboru regiónov.

(33) Mala by sa určiť nová lehota na 
predloženie ďalšej správy. V súlade so 
smerovaním Komisie k tvorbe politiky 
vychádzajúcej z dôkazov by sa v tejto 
správe mali riešiť hlavné otázky 
hodnotenia vrátane účinnosti, efektívnosti, 
európskej pridanej hodnoty, významu 
a udržateľnosti. Účinnosť sa posudzuje aj 
z hľadiska snáh rôznych útvarov Komisie 
a Komisie a iných orgánov, napríklad 
Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, o 
šírenie poznatkov o nástroji EZÚS. Malo 
by sa zároveň stanoviť, že so zreteľom na 
prvý pododsek článku 307 zmluvy by sa 
táto správa mala predložiť aj Výboru 
regiónov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Malo by sa ujasniť, že existujúce 
EZÚS nemajú povinnosť prispôsobiť svoj 
dohovor a stanovy zmenám a doplneniam
nariadenia o EZÚS.

(34) Malo by sa ujasniť, že existujúce 
EZÚS nesmú prispôsobiť svoj dohovor 
a stanovy zmenám nariadenia o EZÚS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh



AM\941555SK.doc 19/24 PE514.743v01-00

SK

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) S cieľom prispôsobiť existujúce 
vnútroštátne pravidlá tak, aby sa vykonalo 
toto nariadenie skôr, ako je potrebné 
Komisii predložiť programy v rámci cieľa 
európskej územnej spolupráce, by sa dátum 
začiatku jeho uplatňovania mal stanoviť na 
6 mesiacov po dátume jeho nadobudnutia 
účinnosti.

(36) S cieľom prispôsobiť existujúce 
vnútroštátne pravidlá tak, aby sa vykonalo 
toto nariadenie skôr, ako je potrebné 
Komisii predložiť programy v rámci cieľa 
európskej územnej spolupráce, by sa dátum 
začiatku uplatňovania tohto nariadenia 
mal stanoviť na šesť mesiacov po dátume 
jeho nadobudnutia účinnosti. Členské štáty 
by pri úprave svojich existujúcich 
vnútroštátnych pravidiel mali zaistiť, že sa 
stanovia príslušné orgány zodpovedné za 
schvaľovanie EZÚS a že v súlade s ich 
zákonným a administratívnym 
usporiadaním pôjde o tie isté orgány, aké 
zodpovedajú za prijatie oznámení v súlade 
s článkom 4 tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) S cieľom zvážiť účinnosť, 
efektívnosť, relevantnosť, európsku 
pridanú hodnotu a rozsah ďalšieho 
zjednodušovania tohto nariadenia by 
mala Komisia pripraviť správu o 
uplatňovaní tohto nariadenia, ktorú do 
1. augusta 2018 predloží Európskemu 
parlamentu, Rade a Výboru regiónov. 
Táto správa by sa mala pripraviť na 
základe vhodných konzultácií, a to aj na 
expertnej úrovni. Komisia by mala mať 
právomoc prijímať delegované akty 
stanovujúce zoznam kritérií, ktoré sa 
majú použiť pri hodnotení uplatňovania 
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tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Cieľom EZÚS je uľahčovať 
a podporovať územnú spoluprácu vrátane 
jednej alebo viacerých foriem cezhraničnej, 
nadnárodnej a/alebo medziregionálnej 
spolupráce (ďalej len „územná 
spolupráca“) medzi svojimi členmi 
stanovenými v článku 3 ods. 1, s cieľom 
posilniť hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť.“

2. Cieľom EZÚS je uľahčovať 
a podporovať najmä územnú spoluprácu 
vrátane jednej alebo viacerých foriem 
cezhraničnej, nadnárodnej a/alebo 
medziregionálnej spolupráce (ďalej len 
„územná spolupráca“) medzi svojimi 
členmi stanovenými v článku 3 ods. 1, 
s cieľom posilniť hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť Únie.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) podniky poverené prevádzkovaním 
služieb všeobecného hospodárskeho 
záujmu v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
právom Únie.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 28
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 4 – odsek 3 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Po oznámení perspektívneho člena 
podľa odseku 2 dotknutý členský štát po 
zohľadnení svojej ústavnej štruktúry
schváli dohovor a účasť perspektívneho 
člena v EZÚS, pokiaľ sa nedomnieva, že 
takáto účasť nie je v súlade s týmto 
nariadením, inými právnymi predpismi 
Únie týkajúcimi sa činností EZÚS, alebo 
vnútroštátnym právom, ktoré sa týka 
kompetencií perspektívneho člena, alebo 
že takáto účasť nie je odôvodnená 
verejným záujmom ani verejnou politikou 
príslušného členského štátu. v takomto 
prípade členský štát vydá vyhlásenie 
o svojich dôvodoch neudelenia súhlasu 
s dohodou, alebo navrhne potrebné zmeny 
a doplnenia dohovoru s cieľom umožniť 
účasť budúceho člena.

"3. Po oznámení perspektívneho člena 
podľa odseku 2 členský štát, ktorý prijal 
oznámenie, s ohľadom na svoju ústavnú 
štruktúru schváli dohovor a účasť 
perspektívneho člena v EZÚS a dohovor, 
pokiaľ:

a) sa nedomnieva, že takáto účasť ani 
dohovor nie sú v súlade:
i) týmto nariadením, 
ii) inými právnymi predpismi Únie 
týkajúcimi sa aktov a činností EZÚS alebo
iii) vnútroštátnym právom súvisiacim 
s právomocami a kompetenciami 
perspektívneho člena;
b) sa nedomnieva, že takáto účasť nie je 
odôvodnená verejným záujmom ani 
verejnou politikou príslušného členského 
štátu; alebo
c) sa nedomnieva, že stanovy nie sú 
v súlade s dohovorom.
V prípade neschválenia členský štát vydá 
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vyhlásenie o svojich dôvodoch 
neschválenia a podľa potreby navrhne 
potrebné zmeny dohovoru.

Členský štát prijme spravidla svoje 
rozhodnutie v lehote do šiestich mesiacov 
odo dňa prijatia žiadosti v súlade 
s odsekom 2. Ak príslušný členský štát 
neodpovie v stanovenej lehote, dohovor sa 
považuje za schválený.

Členský štát prijme svoje rozhodnutie 
v lehote do šiestich mesiacov odo dňa 
prijatia oznámenia v súlade s odsekom 2. 
Ak členský štát, ktorý prijal oznámenie, 
nevyjadrí žiadnu výhradu v stanovenej 
lehote, dohovor sa považuje za schválený. 
Členský štát, v ktorom sa bude nachádzať 
sídlo EZÚS, však formálne schváli 
dohovor a až potom možno zriadiť EZÚS.
Všetky žiadosti o ďalšie informácie od 
členského štátu prerušia plynutie tejto 
časovej lehoty. Obdobie prerušenia začne 
plynúť v deň nasledujúci po dni, v ktorý 
členský štát poslal svoje výhrady 
perspektívnemu členovi, a potrvá do 
chvíle, keď perspektívny člen zareaguje 
na výhrady. K prerušeniu časového limitu 
však nedôjde, ak perspektívny člen odošle 
odpoveď na výhrady členského štátu do 
desiatich pracovných dní od začatia 
plynutia obdobia prerušenia.

Pri rozhodovaní o účasti perspektívneho 
člena v EZÚS môžu členské štáty uplatniť 
vnútroštátne pravidlá.“

Pri rozhodovaní o účasti perspektívneho 
člena v EZÚS môžu členské štáty uplatniť 
vnútroštátne pravidlá.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Zhromaždenie EZÚS uvedené v článku 10 
ods. 1 písm. a) však môže definovať 
podmienky použitia položky infraštruktúry, 
ktorú riadi EZÚS vrátane taríf a poplatkov, 
ktoré musia zaplatiť používatelia.“

„Zhromaždenie EZÚS uvedené v článku 10 
ods. 1 písm. a) však môže v súlade 
s platnými vnútroštátnymi právnymi 
predpismi alebo právom Únie definovať 
podmienky použitia položky infraštruktúry, 
ktorú riadi EZÚS, alebo podmienky, podľa 
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ktorých sa poskytujú služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu, vrátane taríf 
a poplatkov, ktoré musia zaplatiť 
používatelia.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Joachim Zeller
Kompromisný pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. V dohovore sa uvedie: „2. V dohovore sa uvedie:
a) názov EZÚS a jeho sídlo; a) názov EZÚS a jeho sídlo;
b) rozsah územia, na ktorom môže EZÚS 
vykonávať svoje úlohy;

b) rozsah územia, na ktorom môže EZÚS 
vykonávať svoje úlohy;

c) cieľ a úlohy EZÚS; c) cieľ a úlohy EZÚS;
d) dĺžka jeho existencie a podmienky jeho 
rozpustenia;

d) dĺžka existencie EZÚS a podmienky 
jeho rozpustenia;

e) zoznam jeho členov; e) zoznam členov EZÚS;
ea) zoznam orgánov EZÚS a ich 
príslušných právomocí;

f) osobitné právne predpisy Únie alebo
vnútroštátne zákony uplatniteľné na 
výklad a presadzovanie dohovoru;

f) platné právne predpisy Únie a
vnútroštátne zákony členského štátu, kde 
má EZÚS sídlo, na účely výkladu 
a presadzovania dohovoru;
fa) platné právne predpisy Únie alebo 
vnútroštátne zákony členského štátu, 
v ktorom konajú štatutárne orgány EZÚS;

g) ustanovenia týkajúce sa zapojenia 
členov z tretích krajín alebo zámorských 
území, ak je to vhodné;

g) ustanovenia týkajúce sa zapojenia 
členov z tretích krajín alebo ZKÚ, ak je to 
vhodné, vrátane určenia platného práva, 
keď EZÚS vykonáva svoje úlohy v tretích 
krajinách alebo ZKÚ;

h) osobitné právne predpisy Únie alebo 
zákony členského štátu uplatniteľné na 
jeho činnosti, pričom to môžu byť zákony 
členského štátu, v ktorom štatutárne 
orgány vykonávajú svoje právomoci, alebo 
v ktorom EZÚS vykonáva svoje činnosti;

h) platné právne predpisy Únie alebo 
vnútroštátne zákony priamo súvisiace 
s činnosťami EZÚS vykonávanými 
v rámci úloh stanovených v dohovore;
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i) pravidlá uplatniteľné na zamestnancov 
EZÚS ako aj zásady upravujúce 
ustanovenia týkajúce sa personálneho 
manažmentu a náborových postupov;

i) pravidlá uplatniteľné na zamestnancov 
EZÚS ako aj zásady upravujúce 
ustanovenia týkajúce sa personálneho 
manažmentu a náborových postupov;

j) v prípade EZÚS s ručením obmedzeným 
ustanovenia o ručení členov v súlade 
s článkom 12 ods. 3;

j) ustanovenia o ručení EZÚS a jeho
členov v súlade s článkom 12;

k) príslušné ustanovenia o vzájomnom 
uznávaní vrátane finančnej kontroly 
riadenia verejných finančných prostriedkov 
a

k) príslušné ustanovenia o vzájomnom 
uznávaní vrátane finančnej kontroly 
riadenia verejných finančných prostriedkov 
a

l) postupy na zmenu a doplnenie dohovoru, 
ktoré musia byť v súlade s povinnosťami 
stanovenými v článkoch 4 a 5.

l) postupy na prijatie stanov a zmenu 
dohovoru, ktoré musia byť v súlade s 
povinnosťami stanovenými v článkoch 4 
a 5.

Informácie podľa písmena b) sa však 
nevyžadujú, ak EZÚS iba riadi program
spolupráce alebo jeho časť v rámci politiky 
súdržnosti Európskej únie, alebo ak sa 
EZÚS zaoberá medziregionálnou 
spoluprácou alebo sieťami.

Informácie podľa ods. 2 písm. b) sa však 
nevyžadujú, ak sa úlohy EZÚS týkajú len 
riadenia programu spolupráce alebo jeho 
časti podľa nariadenia č. ... [EÚS] alebo 
ak sa EZÚS zaoberá medziregionálnou 
spoluprácou alebo sieťami.

Na zamestnancov EZÚS sa podľa písm. i) 
uplatňujú tieto pravidlá: 

vypúšťa sa

a) členského štátu, v ktorom má EZÚS 
sídlo; 
b) členského štátu, v ktorom sa 
v skutočnosti nachádzajú zamestnanci 
EZÚS; alebo 
c) členského štátu, ktorého štátnym 
príslušníkom je zamestnanec.
S cieľom umožniť rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými 
zamestnancami pracujúcimi na rovnakom 
mieste môžu vnútroštátne zákony 
a pravidlá, či už ako súčasť verejného 
alebo súkromného práva, podliehať 
dodatočným pravidlám ad hoc 
stanoveným EZÚS.“

Or. en


