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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený a doplnený 
text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje príslušným 
oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava pri príprave 
konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v 
konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť 
schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho návrhu týkajúceho sa platného aktu, ktorý 
sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza platný akt a vo 
štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti prevzaté z ustanovenia 
platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť a doplniť, ktoré sa 
však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 
o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, 
zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2011)0610/2),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 175 a článok 209 ods. 1  a článok 212 ods. 1 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh 
Európskemu parlamentu (C7–0324/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. apríla 
20121,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 15. februára 20112,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 191, 29.06.12, s. 53.
2 Ú. v. EÚ C 113, 18.04.12, s. 22.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1
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.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

"1. EZÚS a jeho akty a činnosti sa riadia: „Akty štatutárnych orgánov EZÚS sa 
riadia:

(a) týmto nariadením, prípadne iným 
právnym predpisom Únie týkajúcim sa 
činností EZÚS,

(a) týmto nariadením;

(b) ak to toto nariadenie výslovne 
povoľuje, ustanoveniami dohovoru 
uvedeného v článku 8,

(b) dohovorom uvedeným v článku 8, ak
to toto nariadenie výslovne povoľuje; a

(c) v otázkach, na ktoré sa toto nariadenie 
nevzťahuje, alebo sa vzťahuje iba 
čiastočne, zákonmi členského štátu, 
v ktorom má EZÚS svoje sídlo, alebo ak to 
toto nariadenie povoľuje, zákonmi 
členského štátu, v ktorom štatutárne 
orgány vykonávajú svoje právomoci alebo 

(c) v otázkach, na ktoré sa toto nariadenie 
nevzťahuje, alebo sa vzťahuje iba 
čiastočne, vnútroštátnymi zákonmi 
členského štátu, v ktorom v ktorom má 
EZÚS svoje sídlo.“
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v ktorom EZÚS vykonáva svoje činnosti.
EZÚS sa považuje za subjekt členského 
štátu, v ktorom má svoje sídlo na účely 
stanovenia uplatniteľných právnych 
predpisov.“

EZÚS sa považuje za subjekt členského 
štátu, v ktorom má svoje sídlo, ak je 
potrebné stanovenie uplatniteľných 
právnych predpisov podľa práva Únie 
alebo súkromného medzinárodného 
práva.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Vkladá sa tento odsek:
„1a. Činnosti EZÚS na vykonávanie úloh 
uvedených v článku 7 ods. 2 a 3 vnútri 
Únie sa riadia úniovým právom 
a vnútroštátnym právom upresneným v 
dohovore uvedenom v článku 8. 
Činnosti spolufinancované z rozpočtu 
Únie dodržiavajú požiadavky stanovené v 
príslušnom práve Únie a vnútroštátnom 
práve týkajúcom sa jeho uplatňovania.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) vnútroštátne, regionálne alebo miestne 
orgány, subjekty alebo verejné podniky 

(e) vnútroštátne, regionálne alebo miestne 
orgány, subjekty alebo verejné podniky 
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rovnocenné orgánom, subjektom alebo 
podnikom uvedeným v bode d) z tretích 
krajín alebo zámorských území, podľa 
podmienok stanovených v článku 3a ods. 
1.“

rovnocenné orgánom, subjektom alebo 
podnikom uvedeným v bode d) z tretích 
krajín, podľa podmienok stanovených 
v článku 3a.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

“2. EZÚS tvoria členovia z územia aspoň 
dvoch členských štátov, s výnimkou 
ustanovení článku 3a ods. 2.“

"2. EZÚS tvoria členovia z územia aspoň 
dvoch členských štátov, s výnimkou 
ustanovení článku 3a ods. 2 a 5.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 3a
Pristúpenie členov z tretích krajín alebo 

zámorských území

„Článok 3a
Pristúpenie členov z tretích krajín alebo 

zámorských krajín alebo území
1. V súlade s článkom 4 ods. 3a môžu 
EZÚS tvoriť členovia z územia aspoň 
dvoch členských štátov a jednej alebo 
viacerých tretích krajín alebo zámorských 
území, ak tieto členské štáty a tretie krajiny 
alebo zámorské územia spoločne 
vykonávajú akcie územnej spolupráce 
alebo realizujú programy podporované 

1. V súlade s článkom 4 ods. 3a môžu 
EZÚS tvoriť členovia z územia aspoň 
dvoch členských štátov a jednej alebo 
viacerých tretích krajín susediacich 
s aspoň jedným členským štátom vrátane 
jeho najvzdialenejších regiónov, ak tieto 
členské štáty a tretie krajiny alebo 
zámorské územia spoločne vykonávajú 
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Úniou. akcie územnej spolupráce alebo realizujú 
programy podporované Úniou.

1a. Na účely tohto nariadenia sa tretia 
krajina alebo ZKÚ považuje za susediacu 
s členským štátom vrátane jeho 
najvzdialenejších regiónov, ak tretia 
krajina alebo ZKÚ zdieľajú spoločnú 
pozemnú hranicu alebo ak tratia krajina 
alebo ZKÚ a členský štát sú oprávnené 
pod spoločným námorným cezhraničným 
alebo medzinárodným programom alebo 
pod ECT alebo pod iným programom 
spolupráce prekračujúcom hranice, more 
alebo morskú panvu vrátane prípadu, ak 
sú oddelené medzinárodnými vodami.

2. EZÚS môžu tvoriť členovia z územia iba 
jedného členského štátu a tretej krajiny 
alebo zámorského územia, keď príslušný 
členský štát považuje takéto EZÚS za 
zoskupenie v súlade s rozsahom jeho 
územnej spolupráce alebo dvojstranných 
vzťahov s príslušnou treťou krajinou 
alebo zámorským územím.“

2. EZÚS môžu tvoriť členovia z územia iba 
jedného členského štátu a jednej alebo 
viacerých tretích krajín susediacich 
s aspoň jedným členským štátom vrátane 
jeho najvzdialenejších regiónov, keď 
príslušný členský štát považuje takéto 
EZÚS za zoskupenie v súlade s rozsahom 
jeho územnej spolupráce v kontexte 
cezhraničnej alebo medzinárodnej 
spolupráce alebo dvojstranných vzťahov 
s príslušnými tretími krajinami.“

2a. Na uplatňovanie odsekov 1 a 2 tohto 
článku tretie krajiny susediace s členským 
štátom vrátane jeho najvzdialenejších 
regiónov zahŕňajú námorné hranice 
medzi dotknutými krajinami.
2b. V súlade s článkom 4a a za podmienok 
stanovených v odseku 1 môžu EZÚS 
tvoriť tiež členovia z jedného alebo 
viacerých členských štátov vrátane jeho 
najvzdialenejších regiónov á jedného 
alebo viacerých ZKÚ s členmi z jednej 
alebo viacerých tretích krajín alebo bez 
nich. 
2c. V súlade s článkom 4a a za podmienok 
stanovených v odseku 2 môžu EZÚS 
tvoriť tiež členovia len z jedného 
členského štátu vrátane jeho 
najvzdialenejších regiónov á jedného 
alebo viacerých ZKÚ s členmi z jednej 
alebo viacerých tretích krajín alebo bez 
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nich. 
2d. EZÚS nesmú zriadiť len členovia 
z členského štátu a jedného alebo 
viacerých ZKÚ spojených s tým istým 
členským štátom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Odsek 3 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ku prerušeniu časového limitu nedôjde, 
ak budúci člen odpovie na pripomienky 
členského štátu do desiatich pracovných 
dní od prijatia týchto pripomienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vkladá sa tento odsek 3a: vkladá sa tento odsek 3a:

„3a. V prípade EZÚS s perspektívnymi 
členmi z tretích krajín alebo zámorských 
území členský štát, v ktorom sa bude 
nachádzať sídlo navrhovaného EZÚS, 
zabezpečí, aby boli splnené podmienky 
stanovené v článku 3a a aby tretia krajina
alebo členský štát, podľa ktorého zákonov 
je perspektívny člen zo zámorského 
územia založený, schválili účasť 

"3a. V prípade EZÚS s perspektívnymi 
členmi z tretích krajín členský štát, v 
ktorom sa bude nachádzať sídlo 
navrhovaného EZÚS, konzultujúc 
s ostatnými dotknutými členskými štátmi, 
sa presvedčí, aby boli splnené podmienky 
stanovené v článku 3a a aby tretia krajina
alebo členský štát, podľa ktorého zákonov 
je perspektívny člen zo zámorského 
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perspektívneho člena podľa podmienok a 
postupov ekvivalentných s tými, ktoré sú 
stanovené v tomto nariadení, alebo v 
súlade s dohodou uzatvorenou aspoň 
medzi jedným členským štátom, podľa 
ktorého zákonov je perspektívny člen 
založený a príslušnou treťou krajinou alebo 
zámorským územím. Uplatňuje sa ods. 3 
tohto článku.“

územia založený, schválili účasť 
perspektívneho člena podľa: 

(i) podmienok a postupov ekvivalentných s
tými, ktoré sú stanovené v tomto nariadení,  
alebo

(ii) dohodou uzatvorenou aspoň medzi 
jedným členským štátom, podľa ktorého 
zákonov je perspektívny člen založený a 
príslušnou treťou krajinou.“ 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

“5. Členovia sa dohodnú na dohovore 
uvedenom v článku 8, ktorým sa zabezpečí 
konzistentnosť so schválením alebo 
zmenami a doplneniami navrhovanými 
členskými štátmi v súlade s odsekom 3 
tohto článku.

"5. Členovia sa dohodnú na dohovore 
uvedenom v článku 8, ktorým sa zabezpečí 
konzistentnosť so schválením  v súlade s 
odsekom 3 tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 4 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Každú zmenu a doplnenie dohovoru 
alebo stanov EZÚS oznámi členským 
štátom, podľa ktorých zákonov sú jeho 
členovia založení.

6. Každú zmenu dohovoru alebo stanov 
EZÚS oznámi členským štátom, podľa 
ktorých zákonov sú jeho členovia založení. 
Každú zmenu dohovoru, iba okrem 
prípadov pristúpenia nového členského 
štátu podľa ods. 7a, schvália členské štáty 
podľa postupu stanoveného v tomto článku

Každú zmenu a doplnenie dohovoru 
schvália členské štáty podľa postupu 
stanoveného v tomto článku.

6a. Tieto ustanovenia sa uplatňujú 
v prípade pristúpenia nového členského 
štátu do existujúceho EZÚS:

Avšak v prípade pristúpenia nového člena 
z členského štátu, ktorý už dohovor 
schválil, k existujúcemu EZÚS, takéto 
pristúpenie schvaľuje iba členský štát, 
podľa ktorého zákonov je nový člen 
založený. Uplatňuje sa ods. 3 tohto 
článku.

(a) V prípade pristúpenia nového člena 
z členského štátu, ktorý už dohovor 
schválil,  takúto účasť schvaľuje iba 
členský štát, podľa ktorého zákonov je 
nový člen založený, v súlade s postupom 
stanoveným v odseku 3 a oznamuje 
členskému štátu, v ktorom má EZÚS svoje 
registrované sídlo.

(b) V prípade pristúpenia nového člena 
z členského štátu, ktorý už dohovor 
schválil, uplatňuje sa postup stanovený 
v odseku 6.

V prípade pristúpenia nového člena z tretej 
krajiny alebo zo zámorského územia 
k existujúcemu EZÚS, takéto pristúpenie 
schvaľujú všetky členské štáty, ktoré už 
dohovor schválili. Uplatňuje sa odsek 3a 
tohto článku.“

(c) V prípade pristúpenia nového člena 
z tretej krajiny k existujúcemu EZÚS, 
takéto pristúpenie posudzuje členský štát, 
v ktorom má sídlo EZÚS v súlade s 
postupom stanoveným v odseku 3a.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 4a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Vkladá sa článok 4a:
„Účasť členov zo ZKÚ
V prípade EZÚS s budúcim členom zo
ZKÚ, členský štát, s ktorým je ZKÚ 
spojené, sa uistí, že sú splnené podmienky
uvedené v článku 3a , a, s prihliadnutím 
na jeho vzťah so ZKÚ, a buď:
(a)  schváli účasť budúceho člena v
súlade s článkom 4 ods. 3; alebo
(b) písomne potvrdí členskému štátu, kde 
sa bude nachádzať navrhované sídlo 
EZÚS, že príslušné orgány ZKÚ schválili 
účasť budúceho člena v súlade s 
podmienkami a postupmi rovnocennými 
s tými, ktoré sú stanovené v tomto 
nariadení.“ 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Dohovor a stanovy a ich všetky 
nasledovné zmeny a doplnenia sa registrujú 
alebo zverejňujú, prípadne registrujú aj 
zverejňujú podľa uplatniteľných 
vnútroštátnych právnych predpisov 
v členskom štáte, v ktorom má príslušné 
EZÚS sídlo. EZÚS získa právnu 
subjektivitu dňom registrácie alebo 
uverejnenia, a to podľa toho, čo nastane 
skôr. Členovia informujú dotknuté členské 
štáty, Komisiu a Výbor regiónov
o registrácii alebo uverejnení dohovoru.

1. Dohovor a stanovy a ich všetky 
nasledovné zmeny a doplnenia sa registrujú 
alebo zverejňujú, prípadne registrujú aj 
zverejňujú podľa uplatniteľných 
vnútroštátnych právnych predpisov 
v členskom štáte, v ktorom má príslušné 
EZÚS sídlo. EZÚS získa právnu 
subjektivitu dňom registrácie alebo 
uverejnenia v členskom štáte, v ktorom má 
príslušné EZÚS sídlo, a to podľa toho, čo 
nastane skôr. Členovia informujú dotknuté 
členské štáty a Výbor regiónov o registrácii 
alebo uverejnení dohovoru.

2. EZÚS zabezpečí, aby sa do desiatich 2. EZÚS zabezpečí, aby sa do desiatich 
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pracovných dní od registrácie a/alebo 
uverejnenia dohovoru Komisii poslala 
žiadosť podľa vzoru stanoveného v prílohe 
k tomuto nariadeniu. Komisia potom túto 
žiadosť posunie Úradu pre vydávanie 
publikácií Európskej únie, ktorý uverejní 
oznámenie v sérii C Úradného vestníka 
Európskej únie, v ktorom oznámi založenie 
EZÚS s podrobnými údajmi stanovenými 
v prílohe k tomuto nariadeniu.“

pracovných dní od registrácie a/alebo 
uverejnenia dohovoru Výboru regiónov
poslala žiadosť podľa vzoru stanoveného 
v prílohe k tomuto nariadeniu. Výbor 
regiónov potom túto žiadosť posunie 
Úradu pre vydávanie publikácií Európskej 
únie, ktorý uverejní oznámenie v sérii C 
Úradného vestníka Európskej únie, 
v ktorom oznámi založenie EZÚS 
s podrobnými údajmi stanovenými 
v prílohe k tomuto nariadeniu.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 7 – odseky 2 a 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto: Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:
(a) Odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto: (a) Odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

“2. EZÚS koná v rozsahu pridelených 
úloh, ku ktorým patrí uľahčovanie 
a podpora územnej spolupráce s cieľom 
posilniť hospodársku a sociálnu a územnú 
súdržnosť a ktoré určujú jeho členovia tak, 
aby tieto úlohy patrili do rozsahu 
právomocí aspoň jedného člena z každého 
členského štátu zastúpeného v príslušnom 
EZÚS, podľa príslušného vnútroštátneho 
práva.

"2. EZÚS koná v rozsahu pridelených úloh, 
ku ktorým patrí uľahčovanie a podpora 
územnej spolupráce s cieľom posilniť 
hospodársku a sociálnu a územnú 
súdržnosť, prekonať prekážky vnútorného 
trhu, a ktoré určujú jeho členovia tak, aby 
tieto úlohy patrili do rozsahu právomocí 
každého člena, okrem prípadov, ak 
členský štát alebo tretia krajina schváli 
účasť člena vytvoreného podľa svojho 
vnútroštátneho práva aj vtedy, ak tento 
člen nie je príslušný pre všetky úlohy 
uvedené v dohovore;

3. EZÚS môže vykonávať osobitné 
činnosti územnej spolupráce medzi svojimi 
členmi pri dosahovaní cieľa uvedeného 
v článku 1 ods. 2 s finančným príspevkom 
Únie alebo bez neho.

3. EZÚS môže vykonávať osobitné 
činnosti územnej spolupráce medzi svojimi 
členmi pri dosahovaní cieľa uvedeného 
v článku 1 ods. 2 s finančným príspevkom 
Únie alebo bez neho.

Úlohy EZÚS sa konkrétne môžu týkať Úlohy EZÚS sa môžu týkať predovšetkým
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vykonávania programov spolupráce alebo 
ich častí alebo operácií podporovaných 
Úniou prostredníctvom Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Európskeho 
sociálneho fondu a/alebo Kohézneho 
fondu.

vykonávania programov spolupráce alebo 
ich častí alebo operácií podporovaných 
Úniou prostredníctvom Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Európskeho 
sociálneho fondu a/alebo Kohézneho 
fondu.

Členské štáty môžu obmedziť akcie, ktoré 
môžu EZÚS vykonávať bez finančnej 
podpory Únie. Členské štáty však 
nevylúčia akcie, na ktoré sa vzťahujú 
investičné priority v rámci politiky 
súdržnosti Únie, prijaté na obdobie 2014 –
2020.“

Členské štáty môžu obmedziť úlohy, ktoré 
môžu EZÚS vykonávať bez finančnej 
podpory Únie. Členské štáty však bez toho, 
aby bol dotknutý článok 13, nevylúčia 
úlohy, ktoré sa týkajú investičných priorít 
uvedených v článku 6 nariadenia č.
[ETC].“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 8 sa ods. 2 nahrádza takto: V článku 8 sa ods. 2 nahrádza takto:
“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) uplatniteľné právne predpisy Únie 
alebo vnútroštátne zákony členského štátu, 
v ktorom má sídlo EZÚS na účely výkladu 
a presadzovania dohovoru;

(fa) uplatniteľné právne predpisy Únie 
alebo vnútroštátne zákony členského 
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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 EZÚS, ak je to 
vhodné, vrátane určenia uplatniteľného 
práva, ak EZÚS vykonáva 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) uplatniteľné právne predpisy Únie 
alebo zákony členského štátu, v ktorom 
EZÚS vykonáva svoje úlohy, ktoré majú 
priamy význam pre vykonávané úlohy;

(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.

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

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

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

(a) členského štátu, v ktorom má EZÚS 
sídlo; 

(a) členského štátu, v ktorom má EZÚS 
sídlo; 

(b) členského štátu, v ktorom sa 
v skutočnosti nachádzajú zamestnanci 
EZÚS alebo 

(b) členského štátu, v ktorom sa 
v skutočnosti nachádzajú zamestnanci 
EZÚS alebo or

(c) členského štátu, ktorého štátnym (c) členského štátu, ktorého štátnym 
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príslušníkom je zamestnanec. 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.“

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

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 10
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 9 sa ods. 2 nahrádza takto: Článok 9 sa nahrádza takto:

"1. Stanovy EZÚS prijímajú 
jednomyseľne jeho členovia na základe 
dohovoru a v súlade s ním. 

“2. Stanovy musia obsahovať aspoň tieto 
prvky:

2. Stanovy musia obsahovať aspoň tieto 
prvky:

(a) ustanovenia o činnosti orgánov EZÚS 
a ich právomociach, ako aj počet zástupcov 
členov v príslušných orgánoch,

(a) ustanovenia o činnosti orgánov EZÚS 
a ich právomociach, ako aj počet zástupcov 
členov v príslušných orgánoch,

(b) rozhodovacie postupy EZÚS, (b) rozhodovacie postupy EZÚS,
(c) pracovný jazyk alebo jazyky, (c) pracovný jazyk alebo jazyky,

(d) ustanovenia o jeho fungovaní, (d) ustanovenia o jeho fungovaní,
(e) osobitné ustanovenia týkajúce sa 
personálneho manažmentu a náborových 
postupov,

(e) postupy týkajúce sa personálneho 
manažmentu a náboru;

(f) ustanovenia o finančných príspevkoch 
členov, 

(f) ustanovenia o finančných príspevkoch 
členov, 

(g) uplatniteľné účtovné a rozpočtové 
pravidlá každého člena EZÚS vo vzťahu 
k EZÚS,

(g) uplatniteľné účtovné a rozpočtové 
pravidlá EZÚS;

(h) určenie nezávislého externého audítora (h) určenie nezávislého externého audítora 
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účtov EZÚS, účtov EZÚS, a
(i) ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti 
členov v súlade s článkom 12 ods. 2 a

(i);

(j) postupy na zmenu a doplnenie stanov, 
ktoré musia byť v súlade s povinnosťami 
stanovenými v článkoch 4 a 5.“

(j) postupy na zmenu a doplnenie stanov, 
ktoré musia byť v súlade s povinnosťami 
stanovenými v článkoch 4 a 5.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12 sa mení a dopĺňa takto: Článok 12 sa mení a dopĺňa takto:

(a) V odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek: (a) V odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:
„EZÚS ručí za všetky svoje dlhy.“ „EZÚS ručí za všetky svoje dlhy.“ 

(b) Odsek 2 sa nahrádza takto: (b) Odsek 2 sa nahrádza takto:
"2. Bez ohľadu na odsek 3 členovia EZÚS 
ručia v rozsahu, v akom aktíva EZÚS 
nestačia na pokrytie jeho záväzkov, za dlhy 
EZÚS bez ohľadu na ich povahu, pričom 
podiel každého člena sa stanoví úmerne 
k jeho finančnému príspevku. Ustanovenia 
týkajúce sa príspevku sú uvedené 
v stanovách.

"2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 
členovia EZÚS ručia v rozsahu, v akom 
aktíva EZÚS nestačia na pokrytie jeho 
záväzkov, za dlhy EZÚS bez ohľadu na ich 
povahu, pričom podiel každého člena sa 
stanoví úmerne k jeho finančnému 
príspevku. Ustanovenia týkajúce sa 
príspevku sú uvedené v stanovách.

Členovia môžu v stanovách stanoviť, že 
budú po skončení svojho členstva v EZÚS 
ručiť za záväzky, ktoré vyplynuli z činností 
EZÚS počas ich členstva.

Členovia môžu v stanovách stanoviť, že 
budú po skončení svojho členstva v EZÚS 
ručiť za záväzky, ktoré vyplynuli z činností 
EZÚS počas ich členstva.

2a. Ak je na základe vnútroštátneho práva, 
podľa ktorého člen vznikol, obmedzené 
alebo vylúčené ručenie aspoň jedného 
člena EZÚS, ostatní členovia môžu 
v dohovore svoje ručenie takisto obmedziť.

2a. Ak je na základe vnútroštátneho práva, 
podľa ktorého člen vznikol, obmedzené 
alebo vylúčené ručenie aspoň jedného 
člena EZÚS z členského štátu, ostatní 
členovia môžu v dohovore svoje ručenie 
takisto obmedziť, ak to povoľujú 
vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa 
vykonáva toto nariadenie.
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Názov EZÚS, ktorého členovia ručia 
v obmedzenom rozsahu, obsahuje slová 
„s ručením obmedzeným“ („limited“).

Názov EZÚS, ktorého členovia ručia 
v obmedzenom rozsahu, obsahuje slová 
„s ručením obmedzeným“ („limited“).

Požiadavka uverejnenia dohovoru, stanov 
a účtovnej závierky EZÚS, ktorého 
členovia ručia obmedzene, je 
prinajmenšom také ako v prípade iných 
právnických osôb, ktorých členovia ručia 
obmedzene, ktoré vznikli podľa práva 
členského štátu, v ktorom má EZÚS svoje 
sídlo.

Požiadavka uverejnenia dohovoru, stanov 
a účtovnej závierky EZÚS, ktorého 
členovia ručia obmedzene, je 
prinajmenšom také ako v prípade iných 
právnických osôb, ktorých členovia ručia 
obmedzene, ktoré vznikli podľa práva 
členského štátu, v ktorom má EZÚS svoje 
sídlo.

V prípade EZÚS, ktorého členovia ručia 
obmedzene, môžu členské štáty od EZÚS 
vyžadovať vhodné poistenie rizík 
špecifických pre jeho činnosti.“

V prípade EZÚS, ktorého členovia ručia 
obmedzene, môže ktorýkoľvek členský štát
od EZÚS vyžadovať vhodné poistenie rizík 
špecifických pre jeho činnosti, alebo že 
podlieha záruke poskytnutej bankou alebo 
finančnou inštitúciou so sídlom 
v členskom štáte alebo že je krytý 
nástrojom poskytnutým ako záruka 
verejným subjektom alebo členským 
štátom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

“1. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia 
na zabezpečenie účinného uplatňovania 
tohto nariadenia.

"1. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia 
na zabezpečenie účinného uplatňovania 
tohto nariadenia, vrátane určenia 
príslušných orgánov zodpovedných za 
schválenie v súlade so svojim zákonným 
a administratívnym usporiadaním.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 17 sa nahrádza takto: Článok 17 sa nahrádza takto:

„Do polovice roka 2018 Komisia predloží 
Európskemu parlamentu, Rade a Výboru 
regiónov hodnotiacu správu o uplatňovaní 
tohto nariadenia, jeho účinnosti, 
efektívnosti, význame, európskej pridanej 
hodnote a priestore na zjednodušenie.

„Do 1. augusta 2018 Komisia predloží 
Európskemu parlamentu, Rade a Výboru 
regiónov správu o uplatňovaní tohto 
nariadenia, v ktorej uvedie hodnotenie na 
základe ukazovateľov  jeho účinnosti, 
efektívnosti, význame, európskej pridanej 
hodnote a priestore na zjednodušenie.

Hodnotiace správy sa zakladajú na 
ukazovateľoch, ktoré Komisia prijme 
v delegovaných aktoch v súlade s článkom 
17a.“

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 142, 
v ktorých stanoví akreditačné kritériá 
uvedené v prvom odseku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 17a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vkladá sa tento článok 17a: Vkladá sa tento článok 17a:
„Článok 17a

Delegovanie právomocí
„Článok 17a

Delegovanie právomocí
1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty s výhradou splnenia 
podmienok stanovených v tomto článku. 

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku. 

2. Delegovanie právomocí uvedené 
v tomto nariadení sa udeľuje na neurčité 
obdobie počnúc dátumom nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

2. Delegovanie právomocí uvedené 
v článku 17 sa udeľuje Komisii na obdobie 
5 rokov od dátumu nadobudnutia
účinnosti tohto nariadenia.
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3. Európsky parlament alebo Rada môže 
delegovanie právomocí uvedené v článku 
17 kedykoľvek zrušiť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 17 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať.

Rozhodnutím o zrušení sa ukončí 
delegovanie právomocí uvedené 
v dotknutom rozhodnutí. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
uverejnení rozhodnutia v Úradnom 
vestníku Európskej únie alebo neskôr, 
dňom uvedeným v rozhodnutí. Rozhodnutie 
neovplyvní platnosť žiadneho 
delegovaného aktu, ktorý je už v účinnosti.

Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený.  Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

4. Komisia ihneď po prijatí delegovaného 
aktu túto skutočnosť oznámi súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď 
po prijatí súčasne Európskemu parlamentu 
a Rade.

5. Delegované akty nadobúdajú účinnosť, 
iba ak Európsky parlament ani Rada 
nevzniesli voči nim námietky do dvoch 
mesiacov od oznámenia uvedeného aktu 
Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak 
pred uplynutím uvedeného obdobia 
Európsky parlament aj Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predlžuje o dva mesiace. 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 17 
nadobudne účinnosť , len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote troch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu o 
svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Ak po uplynutí uvedeného obdobia ani 
Európsky parlament, ani Rada, nevzniesli 
voči delegovanému aktu námietky, akt sa 
uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej 
únie a nadobudne účinnosť dňom 
uvedeným v akte.

Ak po uplynutí uvedeného obdobia ani 
Európsky parlament, ani Rada, nevzniesli 
voči delegovanému aktu námietky, akt sa 
uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej 
únie a nadobudne účinnosť dňom 
uvedeným v akte.

Delegovaný akt sa môže uverejniť 
v Úradnom vestníku Európskej únie 
a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím 
uvedeného obdobia, ak Európsky 
parlament, ako aj Rada, informovali 
Komisiu o ich úmysle nevzniesť námietky.

Delegovaný akt sa môže uverejniť 
v Úradnom vestníku Európskej únie 
a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím 
uvedeného obdobia, ak Európsky 
parlament, ako aj Rada, informovali 
Komisiu o ich úmysle nevzniesť námietky.

Ak Európsky parlament alebo Rada 
vznesie voči delegovanému aktu námietky, 
akt nenadobúda účinnosť. Inštitúcia, ktorá 
namieta voči delegovanému aktu, svoje 
námietky odôvodní.“

Ak Európsky parlament alebo Rada 
vznesie voči delegovanému aktu námietky, 
akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá 
namieta voči delegovanému aktu, svoje 
námietky odôvodní.“

Or. en
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