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Predlog spremembe 1
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4 a) Treba bi bilo opozoriti, da lahko 
EZTS okrepijo spodbujanje in doseganje 
skladnega razvoja Evropske unije kot 
celote ter zlasti ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije njenih regij, in 
prispevajo k doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020. Ravno tako lahko pozitivno 
prispevajo k odpravljanju ovir v 
teritorialnem sodelovanju med regijami, 
ki so hudo in stalno prizadete zaradi 
neugodnih naravnih ali demografskih 
razmer, tudi zaradi posebnega položaja 
najbolj oddaljenih regij, in so lahko 
bistveni pri krepitvi sodelovanja s tretjimi 
državami, čezmorskimi državami in 
ozemlji ter obmejnimi regijami EU, tudi s 
pomočjo programov EU za zunanje 
sodelovanje. 

Or. en

Predlog spremembe 2
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Izkušnje z do zdaj ustanovljenimi 
EZTS kažejo, da se novi pravni instrument 
uporablja tudi za sodelovanje pri izvajanju 
drugih evropskih politik. Učinkovitost in 
uspešnost EZTS je treba okrepiti z 
razširitvijo značaja teh združenj.

(5) Izkušnje z do zdaj ustanovljenimi 
EZTS kažejo, da se novi pravni instrument 
uporablja tudi za sodelovanje pri izvajanju 
drugih politik Unije, tudi pri izvajanju 
programov ali delov programov z drugo 
finančno podporo EU kot kohezijska 
politika. Učinkovitost in uspešnost EZTS 
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je treba okrepiti z razširitvijo značaja teh 
združenj, odpravo preostalih ovir in 
spodbujanjem ustanavljanja in delovanja 
EZTS, pri tem pa ohraniti možnost držav 
članic za omejitev ukrepov, ki jih lahko 
izvajajo ta združenja brez finančne 
podpore EU. Opozoriti velja, da imajo 
EZTS v skladu z Uredbo (EU) št. 
1083/2006 v vsaki državi članici obsežno 
pravno pristojnost, skupaj z možnostjo 
sklepanja sporazumov z drugimi EZTS ali 
drugimi pravnimi subjekti za namene 
izvajanja skupnih projektov sodelovanja, 
da bi med drugimi zagotovili učinkovitejše 
delovanje makroregionalnih strategij.

Or. en

Predlog spremembe 3
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) EGTCs operate by nature in more 
than one Member State. Zato je treba to 
razjasniti, čeprav člen 2(1) uredbe EZTS
pred spremembo omogoča, da se veljavno 
pravo na nekaterih področjih določi v 
konvenciji in statutu, ter čeprav ima pri 
takšnem določanju v hierarhični razvrstitvi 
veljavnega prava, opredeljenega v 
navedenem členu, prednost nacionalna 
zakonodaja države članice, v kateri ima 
EZTS registrirani sedež. Hkrati je treba 
določbe veljavnega prava razširiti na 
delovanje in dejavnosti EZTS.

(6) EZTS po svojem značaju delujejo v več 
kot eni državi članici. Uredba EZTS
omogoča možnost, da se veljavno pravo na 
nekaterih področjih določi v konvenciji in 
statutu. Treba je razjasniti, kje v 
hierarhični razvrstitvi veljavnega prava, 
opredeljenega v navedenem členu, ima
prednost nacionalna zakonodaja države 
članice, v kateri ima EZTS registrirani 
sedež Hkrati je treba določbe veljavnega 
prava razširiti na delovanje in dejavnosti 
EZTS, ki jih za vsak posamezni primer s 
pravnega vidika pregledajo države 
članice.

Or. en
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Predlog spremembe 4
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Medtem ko člen 3(1)(d) uredbe EZTS 
določa, da lahko osebe zasebnega prava 
postanejo člani EZTS, če se obravnavajo 
kot „osebe javnega prava“ v smislu 
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 
storitev, se bodo lahko EZTS v 
prihodnosti uporabljala tudi za skupno 
upravljanje javnih storitev splošnega 
gospodarskega interesa ali infrastruktur. 
Torej lahko člani EZTS postanejo tudi 
drugi akterji zasebnega ali javnega prava.
Zato je treba zajeti tudi „javna podjetja“ v 
smislu člena 2(1)(b) Direktive 2004/17/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih storitev.

(8) Medtem ko člen 3(1)(d) uredbe EZTS 
določa, da lahko osebe zasebnega prava 
postanejo člani EZTS, če se obravnavajo 
kot „osebe javnega prava“ v smislu 
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 
storitev, se bodo lahko EZTS v 
prihodnosti uporabljala tudi za skupno 
upravljanje javnih storitev, s posebnim 
poudarkom na storitvah splošnega 
gospodarskega interesa ali infrastrukture. 
Torej lahko člani EZTS postanejo tudi 
drugi akterji zasebnega ali javnega prava.
Zato je treba zajeti tudi „javna podjetja“ v 
smislu člena 2(1)(b) Direktive 2004/17/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 
marca 2004 o usklajevanju postopkov za 
oddajo javnih naročil naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih storitev, in 
podjetja, pooblaščena za opravljanje 
storitev splošnega gospodarskega interesa 
na področjih, kot so izobraževanje in 
usposabljanje, zdravstveno varstvo, 
socialne potrebe pri zdravstveni in 
dolgotrajni oskrbi, dostop do trga dela in 
ponovno vključevanje nanj, socialna 
stanovanja in socialno varstvo ter 
socialno vključevanje ranljivih skupin.

Or. en

Predlog spremembe 5
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V tretjem odstavku člena 175 Pogodbe 
vključevanje subjektov iz tretjih držav v 
zakonodajo, ki temelji na navedeni 
določbi, ni predvideno. V uredbi EZTS 
možnost, da subjekti iz tretjih držav 
sodelujejo v EZTS, ki so ustanovljena v 
skladu s to uredbo, ni bila izrecno 
izključena, če to omogočajo zakonodaja 
tretje države ali sporazumi med državo 
članico in tretjo državo.

(9) Uredba (ES) št. 1082/2006 ne vsebuje 
podrobnih pravil v zvezi s sodelovanjem 
subjektov iz tretjih držav v EZTS, 
ustanovljenem v skladu s to uredbo, tj. 
med člani iz vsaj dveh držav članic. Ob 
upoštevanju nadaljnjega usklajevanja 
pravil, ki urejajo sodelovanje med eno ali 
več držav članic in eno ali več tretjih 
držav – večinoma v okviru čezmejnega 
sodelovanja v kontekstu evropskega 
instrumenta sosedstva (ENI) in 
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA 
II), pa tudi v okviru dopolnilnega 
financiranja iz ERS ter nadnacionalnega 
sodelovanja pod okriljem cilja evropskega 
teritorialnega sodelovanja, kamor bodo 
sredstva iz ENI in IPA II prenesena, da bi 
se v skupnih programih sodelovanja 
združila s sredstvi iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj –, bi bilo treba izrecno 
predvideti sodelovanje članov iz tretjih 
držav, ki mejijo na državo članico, 
vključno z njenimi najbolj oddaljenimi 
regijami, v EZTS, ustanovljenimi med 
najmanj dvema državama članicama. To 
bi moralo biti mogoče, kadar to dovoljuje
zakonodaja tretje države ali sporazumi med 
vsaj eno sodelujočo državo članico in 
tretjo državo.

Or. en

Predlog spremembe 6
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Izkušnje kažejo, da je vključevanje (10) Da bi okrepili ekonomsko, socialno 
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organov iz tretjih držav, ki so enakovredni 
upravičenim organom v državah članicah, 
povzročilo težave pri izvajanju. Vendar je 
takšno vključevanje v EZTS, ki so jih 
ustanovili člani iz dveh ali več držav 
članic, samo pomožni element sodelovanja 
znotraj Unije in med državami članicami.
Zato je treba takšno vključevanje 
razjasniti brez uporabe druge pravne 
podlage iz Pogodbe.

in teritorialno kohezijo Unije in s tem v 
zvezi izboljšali zlasti učinkovitost 
teritorialnega sodelovanja, vključno z eno 
ali več oblikami čezmejnega, 
nadnacionalnega in medregionalnega 
sodelovanja med člani EZTS, bi moralo 
biti omogočeno sodelovanje članov iz 
tretjih držav, ki mejijo na državo članico 
(vključno z njenimi najbolj oddaljenimi 
regijami), v EZTS. Pri dejavnostih v 
okviru programov evropskega 
teritorialnega sodelovanja, če jih 
sofinancira EU, bi si morali torej še 
naprej prizadevati za izpolnjevanje ciljev 
kohezijske politike, četudi se ti delno ali v 
celoti izvajajo izven ozemlja Unije. Tako 
se dejavnosti EZTS vsaj do neke mere 
izvajajo izven ozemlja Unije. V tem smislu 
in kjer je to potrebno, ostaja prispevek iz 
dejavnosti EZTS, v katerem so tudi člani 
iz tretjih držav, ki mejijo na vsaj eno 
državo članico (vključno z njenimi najbolj 
oddaljenimi regijami), k ciljem politike 
zunanjega delovanja EU (npr. politike 
razvojnega sodelovanja ali 
gospodarskega, finančnega in tehničnega 
sodelovanja) zgolj naključen. Glavnina 
programov sodelovanja po področjih in
posledično dejavnosti EZTS (tudi ob 
sodelovanju tretjih držav, ki mejijo vsaj na 
eno državo članico (vključno z najbolj 
oddaljenimi regijami)) bi se morala 
namreč osredotočiti na cilje kohezijske 
politike EU.
Zato so cilji morebitnega razvojnega 
sodelovanja ali gospodarskega, 
finančnega in tehničnega sodelovanja 
med le eno državo članico (tudi njenimi 
najbolj oddaljenimi regijami) in eno ali 
več tretjimi državami samo pomožni pri 
ciljih teritorialnega sodelovanja med 
državami članicami (tudi najbolj 
oddaljenimi regijami), temelječega na 
kohezijski politiki. Zato je tretji 
pododstavek člena 175 PDEU zadostna 
pravna podlaga za sprejetje uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 7
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Evropsko teritorialno sodelovanje se 
od leta 1990 podpira s finančnimi 
instrumenti v okviru kohezijske politike in 
v tem okviru je bilo v omejenem številu 
primerov vedno mogoče sodelovanje med 
samo eno državo članico in tretjo državo. 
Zato je treba pravni instrument EZTS 
razširiti tudi na tak okvir sodelovanja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 8
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Glede na to, da bo za obdobje 2014–
2020 za sodelovanje najbolj oddaljenih 
regij Unije odobrena posebna dodatna 
dodelitev, je treba poleg organov iz tretjih 
držav vključiti tudi organe iz čezmorskih 
držav in s čezmorskih ozemelj, navedenih 
v Prilogi II k Pogodbi (v nadaljnjem 
besedilu: čezmorska ozemlja). Takšno 
sodelovanje je dovoljeno na podlagi 
člena 203 Pogodbe.

(12) Po dovoljenju za sodelovanje 
nacionalnih, regionalnih, podregionalnih 
in lokalnih organov ter organizacij, ter po 
potrebi drugih javnih organov in institucij 
(vključno s ponudniki javnih storitev) iz 
čezmorskih držav ali ozemelj (ČDO) v 
EZTS, in sicer na podlagi člena [...]1

Sklepa Sveta št...(EU) ../2013 o pridružitvi 
čezmorskih držav in ozemelj Evropski 
uniji (sklep o čezmorski pridružitvi) in
glede na to, da bodo za programsko
obdobje 2014–2020 odobrena posebna 
dodatna finančna sredstva okrepila
sodelovanje najbolj oddaljenih regij Unije s 
sosednjimi tretjimi državami in nekaterimi 
sosednjimi čezmorskimi državami in 
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ozemlji s seznama Priloge II k Pogodbi, bi 
moral biti pravni instrument EZTS 
dostopen tudi članom iz čezmorskih držav 
in ozemelj. Zaradi pravne jasnosti in 
preglednosti bi bilo treba vzpostaviti 
posebne postopke za odobritev pristopa 
članov iz čezmorskih držav in ozemelj k 
EZTS v zvezi s tem, in po potrebi posebna 
pravila o pravu, ki se uporablja za 
zadevna EZTS s člani tudi iz čezmorskih
držav in ozemelj.
__________________
1Natančno sklicevanje bo določeno 
pozneje ob upoštevanju napredka pri 
pogajanjih o sklepu o čezmorski 
pridružitvi.

Or. en

Predlog spremembe 9
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Uredba EZTS je vsebovala
razlikovanje med konvencijo, ki je 
določala ustanovitvene elemente bodočega 
EZTS, in statutom, ki je določal izvedbene 
elemente. Vendar je moral statut vseeno 
vsebovati vse določbe konvencije. Zato je 
treba pojasniti, da sta konvencija in statut 
ločena dokumenta ter da se postopek 
odobritve uporablja samo za konvencijo, 
čeprav se državam članicam pošljeta oba. 
Poleg tega je treba nekatere elemente, ki so 
zdaj zajeti v statutu, namesto tega vključiti 
v konvencijo.

(13) Uredba EZTS vsebuje razlikovanje 
med konvencijo, ki je določala 
ustanovitvene elemente bodočega EZTS, in 
statutom, ki je določal izvedbene elemente. 
Vendar mora statut vseeno vsebovati vse 
določbe konvencije. Treba je pojasniti, da 
sta konvencija in statut ločena dokumenta 
ter da se postopek odobritve uporablja 
samo za konvencijo, čeprav se državam 
članicam pošljeta oba. Poleg tega je treba 
nekatere elemente, ki so zdaj zajeti v 
statutu, namesto tega vključiti v 
konvencijo.

Or. en
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Predlog spremembe 10
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Izkušnje z ustanavljanjem EZTS 
kažejo, da se trimesečno obdobje, ki ga ima 
država članica na voljo za odobritev, redko 
upošteva. Zato je treba ta rok podaljšati na 
šest mesecev. Po drugi strani je treba 
zaradi zagotavljanja pravne varnosti po 
izteku navedenega roka šteti, da je 
konvencija odobrena s tihim soglasjem. 
Čeprav lahko države članice za takšno 
odobritev uporabijo nacionalna pravila o 
postopku ali določijo posebna pravila v 
okviru nacionalnih pravil za izvajanje 
uredbe EZTS, je treba odstopanja od 
določbe v zvezi s tihim soglasjem po izteku 
šestmesečnega roka izključiti.

(14) Izkušnje z ustanavljanjem EZTS 
kažejo, da se trimesečno obdobje, ki ga ima 
država članica na voljo za odobritev, redko 
upošteva. Zato je treba ta rok podaljšati na 
šest mesecev. Po drugi strani je treba 
zaradi zagotavljanja pravne varnosti po 
izteku navedenega roka šteti, da je 
konvencija odobrena s tihim soglasjem, 
kjer je ustrezno, v skladu z nacionalno 
zakonodajo zadevnih držav članic 
(vključno z njihovimi ustreznimi 
ustavnimi zahtevami). Vendar bi morala 
država članica, v kateri bo imel 
predlagani EZTS registrirani sedež, 
uradno odobriti konvencijo. Čeprav lahko 
države članice za takšno odobritev 
uporabijo nacionalna pravila o postopku ali 
določijo posebna pravila v okviru 
nacionalnih pravil za izvajanje uredbe 
EZTS, bi bilo treba odstopanja od določbe 
v zvezi s tihim soglasjem po izteku 
šestmesečnega roka izključiti, razen ta 
uredba ne določa drugače.

Or. en

Predlog spremembe 11
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Pojasniti je treba, da morajo države 
članice konvencijo odobriti, razen če 
menijo, da sodelovanje bodočega člana ni v 

(15) Pojasniti je treba, da morajo države 
članice konvencijo odobriti, razen če 
menijo, da sodelovanje bodočega člana ni v 
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skladu z uredbo EZTS, drugimi določbami 
prava Unije v zvezi z dejavnostmi EZTS, 
kot so določene v osnutku konvencije, ali z 
nacionalnim materialnim pravom v zvezi s 
pristojnostmi bodočega člana, razen če 
takšno sodelovanje ni utemeljeno z razlogi 
javnega interesa ali javne politike zadevne 
države članice, hkrati pa je treba iz obsega 
preučitve izključiti vsako nacionalno 
zakonodajo, ki vsebuje druge ali strožje 
pravila in postopke od tistih, predvidenih z 
uredbo EZTS.

skladu z uredbo EZTS, drugimi določbami 
prava Unije v zvezi z dejavnostmi EZTS, 
kot so določene v osnutku konvencije, ali z 
nacionalnim materialnim pravom glede 
pooblastil in pristojnosti bodočega člana; 
če menijo, da sodelovanje ni utemeljeno z 
razlogi javnega interesa ali javne politike 
zadevne države članice, ali če menijo, da 
statut ni v skladu s konvencijo, hkrati pa je 
treba iz obsega preučitve izključiti vsako 
nacionalno zakonodajo, ki vsebuje druge 
ali strožje pravila in postopke od tistih, 
predvidenih z uredbo EZTS.

Or. en

Predlog spremembe 12
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ker uredba EZTS ne more veljati v 
tretjih državah ali na čezmorskih ozemljih, 
je treba določiti, da mora država članica, v 
kateri bo imelo predlagano EZTS 
registrirani sedež, pri odobritvi sodelovanja 
bodočih članov, ustanovljenih po njenem 
pravu, zagotoviti, da tretja država ali 
čezmorsko ozemlje uporablja pogoje in 
postopke, ki so enakovredni tistim iz 
uredbe EZTS ali ki so v skladu z 
mednarodnimi sporazumi, zlasti na podlagi
pravnega reda Sveta Evrope. Prav tako je 
treba določiti, da mora v primeru vključitve 
več držav članic in ene ali več tretjih držav
ali čezmorskih ozemelj zadoščati, da je bil 
takšen sporazum sklenjen med zadevno 
tretjo državo ali čezmorskim ozemljem in 
eno sodelujočo državo članico.

(16) Ker uredba EZTS ne more veljati v 
tretjih državah, je treba določiti, da se mora 
država članica, v kateri bo imelo 
predlagano EZTS registrirani sedež, pri 
odobritvi sodelovanja bodočih članov, 
ustanovljenih po njenem pravu, prepričati 
v posvetovanju z drugimi zadevnimi 
državami članicami (tistimi državami 
članicami, pod pravom katerih so 
ustanovljeni bodoči člani), da tretje države 
uporabljajo pogoje in postopke, ki so 
enakovredni tistim iz uredbe EZTS ali ki so 
v skladu z mednarodnimi dvostranskimi ali 
večstranskimi sporazumi, sklenjenimi med 
državami članicami Sveta Evrope, naj so 
tudi države članice Unije ali ne, na 
podlagi okvirne konvencije iz Madrida in 
naknadno sprejetih dodatnih protokolov.
Prav tako je treba določiti, da mora v 
primeru vključitve več držav članic in ene 
ali več tretjih držav zadoščati, da je bil 
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takšen sporazum sklenjen med zadevno 
tretjo državo in eno sodelujočo državo 
članico.

Or. en

Predlog spremembe 13
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) V postopke za odobritev sodelovanja 
bodočih članov iz ČDO bi morale biti, ob 
upoštevanju povezav med ČDO in 
državami članicami Unije, vključene te 
države članice. V skladu s posebnim 
upravljavskim odnosom med državo 
članico in ČDO bi morala država članica 
bodisi odobriti sodelovanje bodočega 
člana bodisi zagotoviti pisno potrdilo 
državi članici, v kateri se nahaja 
registrirani sedež, o tem, da je pristojni 
organ v ČDO odobril sodelovanje 
bodočega člana v skladu s pogoji in 
postopki, enakovrednimi tistim iz te 
uredbe. Isti postopek bi moral veljati v 
primeru bodočega člana iz OČD, ki se želi 
pridružiti obstoječemu EZTS.

Or. en

Predlog spremembe 14
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Da bi se spodbudila pristop dodatnih (17) Da bi se spodbudila pristop dodatnih 
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članov obstoječemu EZTS, je treba 
poenostaviti postopek za spreminjanje 
konvencij v takšnih primerih. Zato takšnih 
sprememb ni treba priglasiti vsem 
sodelujočim državam članicam, ampak 
samo tisti državi članici, po katere 
nacionalnem pravu je ustanovljen novi 
bodoči član. Vendar ta poenostavitev ne 
sme veljati v primeru novega bodočega 
člana iz tretje države ali s čezmorskega 
ozemlja, da lahko vse sodelujoče države 
članice preverijo, ali je takšna pristop v 
skladu z njihovimi javnimi interesi ali 
javnimi politikami.

članov obstoječemu EZTS, je treba 
poenostaviti postopek za spreminjanje 
konvencij v takšnih primerih. Zato takšnih 
sprememb v primeru novega člana iz 
države članice, ki je že odobrila 
konvencijo, ni treba priglasiti vsem 
sodelujočim državam članicam, ampak 
samo tisti državi članici, po katere 
nacionalnem pravu je ustanovljen novi 
bodoči član, in državi članici, v kateri se 
nahaja registrirani sedež EZTS. O 
posledični spremembi konvencije bi 
morale biti obveščene vse zadevne države 
članice. Vendar ta poenostavitev ne sme 
veljati v primeru novega bodočega člana iz 
države članice, ki še ni odobrila 
konvencije, ali iz tretje države ali s 
čezmorskega ozemlja, da lahko vse 
sodelujoče države članice preverijo, ali je 
takšna pristop v skladu z njihovimi javnimi 
interesi ali javnimi politikami.

Or. en

Predlog spremembe 15
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Namen EZTS je treba razširiti, da bo 
zajemal lajšanje in spodbujanje 
teritorialnega sodelovanja na splošno, 
vključno s strateškim načrtovanjem ter 
upravljanjem regionalnih in lokalnih zadev 
v skladu s kohezijsko politiko in drugimi 
politikami Unije, s čimer se bo prispevalo 
k strategiji Evropa 2020 ali izvajanju 
makroregionalnih strategij. Poleg tega je 
treba pojasniti, da mora biti določena 
pristojnost, ki je potrebna za učinkovito 
izvajanje EZTS, reprezentativna za 
najmanj enega člana iz vsake zastopane 

(19) Namen EZTS je treba razširiti, da bo 
zajemal lajšanje in spodbujanje 
teritorialnega sodelovanja na splošno, 
vključno s strateškim načrtovanjem ter 
upravljanjem regionalnih in lokalnih zadev 
v skladu s kohezijsko politiko in drugimi 
politikami Unije, s čimer se bo prispevalo 
k strategiji Evropa 2020 ali izvajanju 
makroregionalnih strategij. EZTS bi zato 
moral imeti možnost izvajanja dejavnosti 
tudi s finančno podporo, ki se zagotovi iz 
drugih virov razen kohezijske politike 
Unije. Poleg tega je treba pojasniti, da 
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države članice. mora biti določena pristojnost, ki je 
potrebna za učinkovito izvajanje EZTS, 
reprezentativna za vsakega člana iz vsake 
zastopane države članice, razen če država 
članica ali tretja država odobri 
sodelovanje, kadar član ni pristojen za vse 
naloge, določene v konvenciji.

Or. en

Predlog spremembe 16
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Čeprav je določeno, da naloge med 
drugim ne vključujejo izvajanja 
„regulativnih pooblastil“, kar ima lahko v 
različnih državah članicah različne pravne 
posledice, je vseeno treba navesti, da lahko 
skupščina EZTS določi pogoje za uporabo 
dela infrastrukture, ki jo EZTS upravlja, 
vključno s tarifami in pristojbinami, ki jih 
plačajo uporabniki.

(22) Čeprav je določeno, da naloge med 
drugim ne vključujejo izvajanja 
„regulativnih pooblastil“, kar ima lahko v 
različnih državah članicah različne pravne 
posledice, je vseeno treba navesti, da lahko 
skupščina EZTS, če to posebej določa 
konvencija EZTS in v skladu nacionalnim 
pravom in pravom Unije, določi pogoje za 
uporabo dela infrastrukture, ki jo EZTS 
upravlja, ali pogoje, v skladu s katerimi se 
lahko zagotovi storitev splošnega 
gospodarskega pomena, vključno s 
tarifami in pristojbinami, ki jih plačajo 
uporabniki.

Or. en

Predlog spremembe 17
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Določiti je treba, da se v konvenciji ne 
sme samo ponoviti sklicevanje na veljavno 
pravo na splošno, kot je že določena v 
členu 2, ampak je treba navesti posebno
zakonodajo Unije ali nacionalna pravila, ki 
se uporabljajo za EZTS kot pravno osebo 
ali njegove dejavnosti. Poleg tega je treba 
določiti, da so takšna nacionalna 
zakonodaja ali pravila lahko nacionalna 
zakonodaja ali pravila države članice, v 
kateri statutarni organi izvajajo svoja 
pooblastila – zlasti če osebje, ki dela pod 
direktorjevo odgovornostjo, deluje v državi 
članici, ki ni država članica registriranega 
sedeža EZTS – ali v kateri EZTS opravlja 
dejavnosti, vključno z državo, v kateri 
upravlja javne storitve splošnega
gospodarskega interesa ali infrastrukture.

(24) Določiti je treba, da se v konvenciji ne 
sme samo ponoviti sklicevanje na veljavno 
pravo na splošno, kot je že določena v 
členu 2, ampak je treba navesti zakonodajo 
Unije ali nacionalna pravila, ki se 
uporabljajo za EZTS kot pravno osebo ali 
njegove dejavnosti. Poleg tega je treba 
določiti, da so takšna nacionalna 
zakonodaja ali pravila lahko nacionalna 
zakonodaja ali pravila države članice, v 
kateri statutarni organi izvajajo svoja 
pooblastila – zlasti če osebje, ki dela pod 
direktorjevo odgovornostjo, deluje v državi 
članici, ki ni država članica registriranega 
sedeža EZTS – ali veljavno pravo Unije in 
nacionalno pravo, ki se neposredno 
nanaša na dejavnosti EZTS, ki se izvajajo
v okviru nalog, določenih v konvenciji
opravlja dejavnosti, vključno z državo, v 
kateri upravlja javne storitve splošnega 
interesa ali infrastrukture.

Or. en

Predlog spremembe 18
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Pojasniti je treba, da morajo biti 
pravila, ki se uporabljajo za osebje EZTS, 
ter načela v zvezi z ureditvijo glede 
upravljanja osebja in postopkov 
zaposlovanja zaradi pomembnosti tega 
vprašanja določena v konvenciji, in ne v 
statutu. EZTS morajo imeti na voljo več
možnosti. Posebna ureditev glede 
upravljanja osebja in postopkov 
zaposlovanja pa mora biti obravnavana v 

(26) Zaradi pomembnosti pravil, ki se 
uporabljajo za osebje EZTS, ter načel v 
zvezi z ureditvijo glede upravljanja osebja 
in postopkov zaposlovanja bi bilo treba 
pojasniti, da bi morali biti ti določeni v 
konvenciji, in ne v statutu. Moralo bi biti 
mogoče zagotoviti, da se lahko v 
konvenciji določijo različne možnosti
glede izbire pravil. Posebna ureditev glede 
upravljanja osebja in postopkov 
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statutu. zaposlovanja bi morala biti obravnavana v 
statutu.

Or. en

Predlog spremembe 19
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Države članice morajo nadalje preučiti 
možnosti, predvidene v členu 16 Uredbe
(ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti, da 
bi se sporazumno določile izjeme od 
členov 11 do 15 (Določitev zakonodaje, ki 
se uporablja) navedene uredbe, kadar je to 
v interesu določenih oseb ali kategorij 
oseb, in da bi se osebje EZTS štelo za 
takšno kategorijo oseb.

(27) Države članice morajo nadalje preučiti 
možnosti, predvidene v členu 16 Uredbe
(ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti, da 
bi se sporazumno določile izjeme za
določitev zakonodaje, ki se uporablja v 
skladu z navedeno uredbo, kadar je to v 
interesu določenih oseb ali kategorij oseb, 
in da bi se osebje EZTS štelo za takšno 
kategorijo oseb.

Or. en

Predlog spremembe 20
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Pojasniti je treba, da mora biti 
ureditev odgovornosti članov v primeru 
EZTS z omejeno odgovornostjo zaradi 
pomembnosti tega vprašanja obravnavana 
v konvenciji, in ne v statutu.

(28) Zaradi pomembnosti ureditve
odgovornosti članov v primeru EZTS z 
omejeno odgovornostjo bi bilo treba 
pojasniti, da bi morala biti ta obravnavana 
v konvenciji, in ne v statutu.

Or. en
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Predlog spremembe 21
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) EZTS, katerih člani imajo omejeno 
odgovornost, se morajo jasneje razlikovati 
od tistih, katerih člani imajo neomejeno 
odgovornost. Da bi se EZTS, katerih člani 
imajo omejeno odgovornost, omogočilo 
izvajanje dejavnosti, ki lahko ustvarijo 
dolgove, mora biti poleg tega državam 
članicam dovoljeno, da od takšnih EZTS 
zahtevajo sklenitev ustreznega 
zavarovanja za tveganja v zvezi z 
njihovimi dejavnostmi.

(31) EZTS, katerih člani imajo omejeno 
odgovornost, se morajo jasneje razlikovati 
od tistih, katerih člani imajo neomejeno 
odgovornost. Da bi se EZTS, katerih člani 
imajo omejeno odgovornost, omogočilo 
izvajanje dejavnosti, ki lahko ustvarijo 
dolgove, bi moralo biti poleg tega državam 
članicam dovoljeno, da od takšnih EZTS 
zahtevajo, da sklenejo ustrezno 
zavarovanje za tveganja v zvezi z 
njihovimi dejavnostmi ali da zanje velja 
ustrezno finančno jamstvo za takšna 
tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 22
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Določiti je treba nov rok za naslednje 
poročilo. V skladu s postopnim prehodom 
Komisije na oblikovanje politike na 
podlagi dokazov mora to poročilo 
obravnavati glavna vprašanja ocene, 
vključno z uspešnostjo, učinkovitostjo, 
evropsko dodano vrednostjo, 
relevantnostjo in trajnostjo. Prav tako je
treba določiti, da je treba ob upoštevanju 
prvega pododstavka člena 307 Pogodbe to 
poročilo posredovati tudi Odboru regij.

(33) Določiti je treba nov rok za naslednje 
poročilo. V skladu s postopnim prehodom 
Komisije na oblikovanje politike na 
podlagi dokazov bi moralo to poročilo 
obravnavati glavna vprašanja ocene, 
vključno z uspešnostjo, učinkovitostjo, 
evropsko dodano vrednostjo, 
relevantnostjo in trajnostjo. Šteje se, da se 
učinkovitost nanaša tudi na poskuse 
širjenja znanja o instrumentu EZTS 
znotraj različnih služb Komisije ter med 
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Komisijo in drugimi organi, kot je na 
primer Evropska služba za zunanje 
delovanje. Prav tako bi bilo treba določiti, 
da bi bilo treba ob upoštevanju prvega 
pododstavka člena 307 Pogodbe to 
poročilo posredovati tudi Odboru regij.

Or. en

Predlog spremembe 23
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Pojasniti je treba, da obstoječim EZTS 
konvencije in statuta ni treba prilagoditi 
spremembam uredbe EZTS.

(34) Pojasniti bi bilo treba, da obstoječe
EZTS konvencije in statuta ne smejo
prilagoditi spremembam uredbe EZTS.

Or. en

Predlog spremembe 24
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Za prilagoditev veljavnih nacionalnih 
pravil za izvajanje te uredbe preden je treba 
Komisiji predložiti programe v skladu s 
ciljem evropskega teritorialnega 
sodelovanja, je treba to uredbo začeti 
uporabljati 6 mesecev po začetku njene 
veljavnosti.

(36) Za prilagoditev veljavnih nacionalnih 
pravil za izvajanje te uredbe, preden je 
treba Komisiji predložiti programe v 
skladu s ciljem evropskega teritorialnega 
sodelovanja, bi bilo treba to uredbo začeti 
uporabljati 6 mesecev po začetku njene 
veljavnosti. Države članice bi morale pri 
prilagajanju veljavnih nacionalnih pravil 
zagotoviti, da se določijo pristojni organi 
za odobritev evropskih združenj za 
teritorialno sodelovanje, ki bi morali biti v 
skladu z njihovimi pravnimi in upravnimi 
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ureditvami isti organi, ki so odgovorni za 
sprejemanje obvestil v skladu s členom 4 
te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 25
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36a) Komisija bi morala pri 
obravnavanju uspešnosti, učinkovitosti, 
relevantnosti, evropske dodane vrednosti 
in obsega za dodatno poenostavitev 
uredbe pripraviti poročilo o uporabi te 
uredbe in ga najpozneje do 1. avgusta 
2018 predložiti Evropskemu parlamentu, 
Svetu in Odboru regij. To poročilo bi 
morala pripraviti na podlagi posvetovanja, 
tudi na ravni strokovnjakov. Na Komisijo 
bi bilo treba prenesti pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z 
določitvijo seznama kazalnikov, ki se 
uporabijo pri oceni uporabe te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 26
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Cilj EZTS je olajšati in spodbujati 2. Cilj EZTS je olajšati in spodbujati zlasti
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teritorialno sodelovanje, vključno s 
čezmejnim, transnacionalnim in 
medregionalnim sodelovanjem, med člani, 
kot so določeni v členu 3(1), z namenom 
krepitve ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije.“

teritorialno sodelovanje, vključno s 
čezmejnim, transnacionalnim in 
medregionalnim sodelovanjem, med člani, 
kot so določeni v členu 3(1), z namenom 
krepitve ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije v Uniji.“

Or. en

Predlog spremembe 27
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3 – točka a
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) podjetja, pooblaščena za opravljanje 
storitev splošnega gospodarskega pomena 
v skladu z veljavnim nacionalnim pravom 
ali pravom Unije.“

Or. en

Predlog spremembe 28
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 4 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3. Ko bodoči član v skladu z odstavkom 2 
uradno obvesti zadevno državo članico, ta
odobri konvencijo – pri tem upošteva 
svojo ustavno strukturo – in sodelovanje 
bodočega člana v EZTS, razen če meni, da 

„3. Po uradnem obvestilu v skladu z 
odstavkom 2 s strani bodočega člana 
država članica, ki je prejela uradno
obvestilo, ob upoštevanju svoje ustavne 
strukture odobri sodelovanje bodočega 
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takšno sodelovanje ni v skladu s to uredbo, 
drugo pravo Unije v zvezi z dejavnostmi 
EZTS ali nacionalno zakonodajo v zvezi s 
pristojnostmi bodočega člana oziroma da 
takšno sodelovanje ni utemeljeno z razlogi 
javnega interesa ali javne politike te države 
članice. V takšnem primeru država 
članica poda izjavo z navedbo razlogov, 
zaradi katerih odobritev ni mogoča, ali 
predlaga potrebne spremembe konvencije, 
da bi se omogočilo sodelovanje bodočega 
člana.

člana v EZTS in konvencijo, razen če: 

(a) meni, da takšno sodelovanje ali 
konvencija nista v skladu s:
(i) to uredbo; 
(ii) drugim pravom Unije, ki se nanaša na 
akte in dejavnosti EZTS ali
(iii) nacionalno zakonodajo v zvezi s 
pooblastili in pristojnostmi bodočega 
člana;
(b) meni, da takšno sodelovanje ni 
utemeljeno z razlogi javnega interesa ali 
javne politike te države članice, ali
(c) meni, da statuti niso skladni s 
konvencijo.
V primeru neodobritve država članica 
poda izjavo z navedbo razlogov, zaradi 
katerih ne more dati odobritve in po 
potrebi predlaga potrebne spremembe 
konvencije.

Država članica sprejme odločitev v šestih 
mesecih od datuma prejema vloge v skladu 
z odstavkom 2. Če se zadevna država 
članica ne odzove v predpisanem roku, se 
konvencija šteje za odobreno.

Država članica sprejme odločitev v šestih 
mesecih od datuma prejema uradnega 
obvestila v skladu z odstavkom 2. Če 
država članica, ki je prejela uradno 
obvestilo, ne ugovarja v določenem roku, 
se šteje, da je konvencija odobrena.
Vendar država članica, v kateri se bo 
nahajal predlagani registrirani sedež 
EZTS, uradno odobri konvencijo preden 
se EZTS lahko vzpostavi.
Vsakič, ko država članica zahteva dodatne 
informacije, rok preneha teči. Prekinitev 
se začne na dan po datumu, ko je država 
članica bodočemu članu poslala svoje 
pripombe, in traja, dokler bodoči član na 
pripombe ne odgovori. Rok pa se ne 
prekine, če bodoči član v desetih delovnih 
dneh od začetka prekinitve ne odgovori na 
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pripombe države članice.
Pri odločanju o sodelovanju bodočega 
člana v EZTS lahko države članice 
uporabijo svoja nacionalna pravila.“

Pri odločanju o sodelovanju bodočega 
člana v EZTS lahko države članice 
uporabijo svoja nacionalna pravila.“

Or. en

Predlog spremembe 29
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8 – točka b
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Vendar lahko skupščina EZTS iz 
člena 10(1)(a) določi pogoje za uporabo 
dela infrastrukture, ki jo ta EZTS upravlja,
vključno s tarifami in pristojbinami, ki jih 
plačajo uporabniki.“

„Vendar lahko skupščina EZTS iz 
člena 10(1)(a) v skladu z veljavnim 
nacionalnim pravom ali pravom Unije
določi pogoje za uporabo dela 
infrastrukture, ki jo ta EZTS upravlja, ali 
pogoje, v skladu s katerimi se zagotovi 
storitev splošnega gospodarskega pomena,
vključno s tarifami in pristojbinami, ki jih 
plačajo uporabniki.“

Or. en

Predlog spremembe 30
Joachim Zeller
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

“2. V konvenciji se določijo: “2. V konvenciji se določijo:
(a) ime EZTS in njegov registrirani sedež; (a) ime EZTS in njegov registrirani sedež;
(b) obseg ozemlja, na katerem lahko EZTS 
izvaja naloge;

(b) obseg ozemlja, na katerem lahko EZTS 
izvaja naloge;
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(c) cilji in naloge EZTS; (c) cilji in naloge EZTS;
(d) njegovo trajanje in pogoji za 
prenehanje delovanja;

(d) trajanje EZTS in pogoji za prenehanje 
delovanja;

(e) seznam njegovih članov; (e) seznam članov EZTS;
(ea) seznam organov EZTS in njihovih 
pristojnosti;

(f) posebno pravo Unije ali nacionalno 
pravo, ki se uporablja pri razlagi in 
izvajanju konvencije;

(f) veljavno pravo Unije in nacionalno 
pravo države članice, kjer ima EZTS 
registrirani sedež za namene razlage in 
izvajanja konvencije;
(fa) veljavno pravo Unije in nacionalno 
pravo držav(-e) članic(-e), kjer statutarni 
organi EZTS delujejo;

(g) ureditev za vključevanje članov iz 
tretjih držav ali s čezmorskih ozemelj, če je 
ustrezno;

(g) ureditev za vključevanje članov iz 
tretjih držav ali čezmorskih držav ali
ozemelj, če je ustrezno, vključno z 
določitvijo veljavnega prava, če EZTS 
opravlja naloge v tretjih državah ali 
čezmorskih državah ali ozemljih;

(h) posebno pravo Unije ali nacionalno 
pravo, ki se uporablja za dejavnosti EZTS,
pri čemer je slednje lahko pravo države 
članice, v kateri statutarni organi izvajajo 
svoja pooblastila ali v kateri EZTS 
opravlja svoje dejavnosti;

(h) veljavno pravo Unije in nacionalno 
pravo, ki se neposredno nanašata na
dejavnosti EZTS, ki se izvajajo v okviru 
nalog, določenih v konvenciji;

(i) pravila, ki se uporabljajo za osebje 
EZTS, ter načela v zvezi z ureditvijo 
upravljanja osebja in postopkov 
zaposlovanja;

(i) pravila, ki se uporabljajo za osebje 
EZTS, ter načela v zvezi z ureditvijo 
upravljanja osebja in postopkov 
zaposlovanja;

(j) v primeru EZTS z omejeno 
odgovornostjo ureditev odgovornosti 
članov v skladu s členom 12(3);;

(j) ureditev odgovornosti EZTS in 
njegovih članov v skladu s členom 12;

(k) ustrezna ureditev vzajemnega 
priznavanja, vključno z ureditvijo za 
finančni nadzor upravljanja javnih 
sredstev, in

(k) ustrezna ureditev vzajemnega 
priznavanja, vključno z ureditvijo za 
finančni nadzor upravljanja javnih 
sredstev, in

(l) postopki za spreminjanje konvencije, 
vključno z izpolnjevanjem obveznosti iz 
členov 4 in 5.

(l) postopki za sprejemanje statuta ter
spreminjanje konvencije, vključno z 
izpolnjevanjem obveznosti iz členov 4 in 5.

Kadar pa EZTS samo upravlja program
sodelovanja ali njegov del v okviru
kohezijske politike Evropske unije ali 
kadar EZTS zadeva medregionalno 
sodelovanje ali omrežja, informacije iz 
točke (b) niso potrebne.

Kadar se naloge EZTS nanašajo zgolj na 
upravljanje programa sodelovanja ali
njegovega dela v okviru Uredbe št. ... 
[evropsko teritorialno sodelovanje] ali 
kadar EZTS zadeva medregionalno 
sodelovanje ali omrežja, informacije iz
odstavka 2, točke (b) niso potrebne.

Za osebje EZTS se v skladu s točko (i) 
uporabljajo pravila: 

črtano
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(a) države članice, v kateri ima EZTS 
registrirani sedež; 
(b) države članice, v kateri osebje EZTS 
dejansko deluje ali 
(c) države članice, katere državljan je član 
osebja.
Za enako obravnavanje vsega osebja, ki 
dela na isti lokaciji, lahko za uporabo 
nacionalne zakonodaje in prepisov 
javnega ali zasebnega prava veljajo 
dodatna pravila ad hoc, ki jih določi 
EZTS.“

Or. en


