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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) 
št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi 
evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, 
poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in izvajanja takih združenj
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0610/2),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 175, 209(1) in 212(1) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu 
(C7-0324/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. aprila 20121,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 15. februarja 20122,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. odobri izjavo priloženo tej resoluciji;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 UL C 191, 29.6.2012, str. 53.
2 UL C 113, 18.4.2012, str. 22.
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Predlog spremembe 1

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Cilj EZTS je olajšati in spodbujati 
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.“

2. Cilj EZTS je olajšati in spodbujati zlasti
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.“

Or. en

Predlog spremembe 2

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„1. EZTS ter njegove ukrepe in dejavnosti
urejajo:

„Ukrepe statutarnih organov EZTS 
urejajo:

(a) ta uredba in, če je to primerno, drugo 
pravo Unije v zvezi z dejavnostmi EZTS;

(a) ta uredba;

(b) kadar ta uredba to izrecno dovoljuje, 
določbe konvencije iz člena 8;

(b) konvencija iz člena 8, kadar ta uredba 
to izrecno dovoljuje; in

(c) na področjih, ki jih ta uredba ne ureja 
oziroma jih ureja le delno, pravo države 
članice, v kateri ima EZTS registrirani 
sedež, oziroma kadar ta uredba to 
dovoljuje, pravo države članice, v kateri 
statutarni organi izvajajo svoja 
pooblastila ali v kateri EZTS opravlja 
svoje dejavnosti.

(c) na področjih, ki jih ta uredba ne ureja 
oziroma jih ureja le delno, nacionalno 
pravo države članice, v kateri je registrirani 
sedež EZTS.

EZTS se za namene določanja prava, ki se 
uporablja, obravnava kot pravna oseba 
države članice, v kateri ima registrirani 

EZTS se obravnava kot pravna oseba 
države članice, v kateri ima registrirani 
sedež, kadar je treba v skladu s pravom 
Unije ali mednarodnim zasebnim pravom 
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sedež.“ določiti veljavno pravo.“

Or. en

Predlog spremembe 3

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Vstavi se naslednji odstavek:
„1a. Dejavnosti EZTS za opravljanje 
nalog iz člena 7(2) in (3) v Uniji urejata 
pravo Unije in nacionalno pravo, ki ju 
določa konvencija iz člena 8.
Dejavnosti, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Unije, so v skladu z zahtevami, 
določenimi v veljavnem pravu Unije in 
nacionalnem pravu, ki zadeva njegovo 
uporabo.“

Or. en

Predlog spremembe 4

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) nacionalni, regionalni ali lokalni organi 
ali javna podjetja, enakovredni tistim iz 
točke (d), iz tretjih držav ali s čezmorskih 
ozemelj, pod pogoji iz člena 3a(1).“

(e) nacionalni, regionalni ali lokalni organi 
ali javna podjetja, enakovredni tistim iz 
točke (d), iz tretjih držav, pod pogoji iz 
člena 3a.“

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3 – podtočka (b)
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„2. EZTS sestavljajo člani, ki prihajajo z 
ozemelj najmanj dveh držav članic, razen v 
primeru iz člena 3a(2).“

„2. EZTS sestavljajo člani, ki prihajajo z 
ozemelj najmanj dveh držav članic, razen v 
primeru iz člena 3a, odstavkov (2) in (5).“

Or. en

Predlog spremembe 6

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Člen 3a
Pristop članov iz tretjih držav ali 

čezmorskih ozemelj

„Člen 3a
Pristop članov iz tretjih držav ali 

čezmorskih držav ali ozemelj
1. V skladu s členom 4(3a) lahko EZTS 
sestavljajo člani, ki prihajajo z ozemelj 
najmanj dveh držav članic in ene ali več 
tretjih držav oziroma z enega ali več 
čezmorskih ozemelj, če zadevne države 
članice in tretje države ali ozemlja skupaj 
izvajajo ukrepe teritorialnega sodelovanja 
ali programe, ki jih podpira Unija.

1. V skladu s členom 4(3a) lahko EZTS 
sestavljajo člani, ki prihajajo z ozemelj 
najmanj dveh držav članic in ene ali več 
tretjih držav, ki mejijo vsaj na eno državo 
članico, vključno z njenimi najbolj 
oddaljenimi regijami, če zadevne države 
članice in tretje države […] skupaj izvajajo 
ukrepe teritorialnega sodelovanja ali 
programe, ki jih podpira Unija.

1a. Za namene te uredbe šteje, da tretja 
država ali čezmorska država ali ozemlje 
meji na državo članico, vključno z njenimi 
najbolj oddaljenimi regijami, če si z njo 
deli kopensko mejo ali če je tretja država 
in/ali čezmorska država ali ozemlje 
upravičena do skupnega morskega 
čezmejnega ali nadnacionalnega 
programa v okviru evropskega 
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teritorialnega sodelovanja ali do drugega 
programa čezmejnega ali čezmorskega 
sodelovanja ali sodelovanja na osnovi 
skupnega morskega bazena, tudi če ju 
ločijo mednarodne vode.

2. EZTS lahko sestavljajo člani, ki 
prihajajo z ozemlja ene same države 
članice in ene tretje države ali z enega 
čezmorskega ozemlja, če zadevna država 
članica meni, da takšno EZTS spada v 
okvir njenega teritorialnega sodelovanja ali 
njenih dvostranskih odnosov s tretjo 
državo ali čezmorskim ozemljem.“

2. EZTS lahko sestavljajo člani, ki 
prihajajo z ozemlja ene same države 
članice in ene ali več tretjih držav, ki 
mejijo na državo članico, vključno z 
njenimi najbolj oddaljenimi regijami, če 
zadevna država članica meni, da takšno 
EZTS sodi v okvir njenega teritorialnega 
sodelovanja v okviru čezmejnega ali 
nadnacionalnega sodelovanja ali 
dvostranskih odnosov z zadevnimi tretjimi 
državami.“

2a. Za uporabo odstavkov (1) in (2) tega 
člena tretje države, ki mejijo na državo 
članico, vključno z njenimi najbolj 
oddaljenimi regijami, vključujejo morske 
meje med zadevnimi državami.
2b. V skladu s členom 4a in ob 
upoštevanju pogojev iz odstavka (1) lahko 
EZTS sestavljajo tudi člani iz ene ali več 
držav članic, vključno z njenimi najbolj
oddaljenimi regijami, ali ene ali več 
čezmorskih držav ali ozemelj, s člani iz 
ene ali več tretjih držav ali brez njih.
2c. V skladu s členom 4a in ob 
upoštevanju pogojev iz odstavka (2) lahko 
EZTS sestavljajo tudi člani iz ene same 
države članice, vključno z njenimi najbolj 
oddaljenimi regijami, in ene ali več 
čezmorskih držav ali ozemelj, s člani iz 
ene ali več tretjih držav ali brez njih.
2d. EZTS ne morejo sestavljati le člani 
države članice in ene ali več čezmorskih 
držav ali ozemelj, povezanih s to isto 
državo članico.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5 – podtočka (a)
Uredba (ES) št. 1082/2006
Odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se bodoči član v desetih delovnih dneh 
od prejetja pripomb države članice odzove 
nanje, se rok ne prekine.

Or. en

Predlog spremembe 8

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vstavi se naslednji odstavek 3a: Vstavi se naslednji odstavek 3a:
„3a. Če bodoči člani EZTS prihajajo iz 
tretjih držav ali s čezmorskih ozemelj, 
država članica, v kateri bo imelo 
predlagano EZTS registrirani sedež, 
zagotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 
člena 3a in da tretja država ali država 
članica, po katere pravu je bodoči član s 
čezmorskega ozemlja ustanovljen, odobri 
sodelovanje bodočega člana v skladu z 
enakovrednimi pogoji in postopki, kot so 
določeni v tej uredbi, ali v skladu s 
sporazumom, sklenjenim med najmanj eno 
državo članico, po katere pravu je 
ustanovljen bodoči član, in takšno tretjo 
državo ali čezmorskim ozemljem. 
Uporablja se odstavek 3 tega člena.“

„3a. Če bodoči člani EZTS prihajajo iz 
tretjih držav, se država članica, v kateri bo 
predlagani registrirani sedež EZTS, v 
posvetovanju z drugimi zadevnimi 
državami članicami, prepriča, da so 
izpolnjeni pogoji iz člena 3a in da je tretja 
država odobrila sodelovanje bodočega 
člana v skladu: 

(i) s pogoji in postopki, ki so enakovredni 
tistim iz te uredbe; or
(ii) s sporazumom, sklenjenim med 
najmanj eno državo članico, po katere 
pravu je ustanovljen bodoči član, in takšno 
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tretjo državo.“

Or. en

Predlog spremembe 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„5. Člani se dogovorijo o konvenciji iz 
člena 8, pri čemer zagotovijo skladnost z 
odobritvijo ali spremembami, ki jih države 
članice predlagajo v skladu z odstavkom 3 
tega člena.

„5. Člani se dogovorijo o konvenciji iz 
člena 8, pri čemer zagotovijo skladnost z 
odobritvijo v skladu z odstavkom 3 tega 
člena.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5 – podtočka (c)
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. EZTS uradno obvesti države članice, po 
katerih pravu so ustanovljeni njegovi člani, 
o vseh spremembah konvencije ali statuta.

6. EZTS uradno obvesti države članice, po 
katerih pravu so ustanovljeni njegovi člani, 
o vseh spremembah konvencije ali statuta. 
Te države članice odobrijo vsako 
spremembo konvencije, razen izključno v 
primerih pristopa novega člana iz 
odstavka 7 (a), po postopku iz tega člena.

Države članice odobrijo vsako spremembo 
konvencije po postopku iz tega člena.

6a. V primeru pristopa novih članov k 
obstoječemu EZTS se uporabljajo 
naslednje določbe:

Če obstoječemu EZTS pristopi nov član iz 
države članice, ki je že odobrila 

(a) V primeru pristopa novega člana iz 
države članice, ki je že odobrila 
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konvencijo, takšen pristop odobri le država 
članica, po katere zakonodaji je 
ustanovljen novi član. Uporablja se 
odstavek 3 tega člena.

konvencijo, tako udeležbo odobri le država 
članica, po katere zakonodaji je 
ustanovljen novi član v skladu s 
postopkom iz odstavka 3, država članica, v 
kateri ima EZTS registrirani sedež, pa se 
uradno obvesti.
(b) V primeru pristopa novega člana iz 
države članice, ki konvencije še ni 
odobrila, se uporablja postopek iz 
odstavka 6.

Če obstoječemu EZTS pristopi nov član iz 
tretje države ali s čezmorskega ozemlja, 
takšen pristop odobrijo vse države članice, 
ki so že odobrile konvencijo. Uporablja se 
odstavek 3a tega člena.“

(c) Če obstoječemu EZTS pristopi nov član 
iz tretje države, tak pristop preuči država 
članica, kjer se nahaja registrirani sedež 
EZTS, v skladu s postopkom iz odstavka 
3a.“

Or. en

Predlog spremembe 11

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Vstavi se člen 4a:
„Sodelovanje članov iz čezmorske države 
ali ozemlja
V primeru EZTS z bodočim članom iz 
čezmorske države ali ozemlja se država 
članica, s katero je čezmorska država ali 
ozemlje povezano, prepriča, da so 
izpolnjeni pogoji iz člena 3a, in ob 
upoštevanju svojega odnos s to državo ali 
ozemljem:
(a) odobri sodelovanje bodočega člana v 
skladu s členom 4(3); ali
(b) pisno potrdi državi članici, kjer se bo 
nahajal predlagani registrirani sedež 
EZTS, da so pristojni organi v čezmorske 
države ali ozemlja odobrili sodelovanje 
bodočega člana v skladu s pogoji in 
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postopki, ki so enakovredni tistim v tej 
uredbi.“

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Konvencija in statut ter vse njune 
poznejše spremembe se registrirajo in/ali 
objavijo v skladu z veljavnim nacionalnim 
pravom države članice, v kateri ima 
zadevno EZTS registrirani sedež. EZTS 
pridobi status pravne osebe na dan 
registracije ali objave, odvisno od tega, kaj 
se zgodi prej. Člani obvestijo zadevne 
države članice, Komisijo in Odbor regij o 
registraciji ali objavi konvencije.

1. Konvencija in statut ter vse njune 
poznejše spremembe se registrirajo in/ali 
objavijo v skladu z veljavnim nacionalnim 
pravom države članice, v kateri ima 
zadevno EZTS registrirani sedež. EZTS 
pridobi status pravne osebe na dan 
registracije ali objave v državi članici, kjer 
ima EZTS registrirani sedež, odvisno od 
tega, kaj se zgodi prej. Člani obvestijo 
zadevne države članice in Odbor regij o 
registraciji ali objavi konvencije.

2. EZTS zagotovi, da se v desetih delovnih 
dneh od registracije ali objave konvencije 
Komisiji pošlje prošnja v skladu s predlogo 
iz Priloge k tej uredbi. Nato Komisija to 
prošnjo posreduje Uradu za publikacije 
Evropske unije, ta pa v seriji C Uradnega 
lista Evropske unije objavi obvestilo o 
ustanovitvi EZTS skupaj s podrobnostmi, 
navedenimi v Prilogi k tej uredbi.“

2. EZTS zagotovi, da se v desetih delovnih 
dneh od registracije ali objave konvencije 
Odboru regij pošlje prošnja v skladu s 
predlogo iz Priloge k tej uredbi. Nato 
Odbor regij to prošnjo posreduje Uradu za 
publikacije Evropske unije, ta pa v seriji C 
Uradnega lista Evropske unije objavi 
obvestilo o ustanovitvi EZTS skupaj s 
podrobnostmi, navedenimi v Prilogi k tej 
uredbi.“

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8 – podtočka (a)
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 7 – odstavka 7 in 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 se spremeni: Člen 7 se spremeni:

(a) Odstavka 2 in 3 se nadomestita z
naslednjim:

(a) Odstavka 2 in 3 se nadomestita z 
naslednjim:

„2. EZTS deluje v okviru nalog, ki so mu 
bile dodeljene; te naloge zajemajo 
poenostavljanje in pospeševanje 
teritorialnega sodelovanja za krepitev 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, določijo pa jih člani EZTS glede 
na to, ali navedene naloge spadajo v 
pristojnost v skladu z nacionalnim pravom 
najmanj enega člana iz vsake države 
članice, zastopane v tem EZTS.

„2. EZTS deluje v okviru nalog, ki so mu 
bile dodeljene; te naloge zajemajo 
poenostavljanje in pospeševanje 
teritorialnega sodelovanja za krepitev 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, premoščanje notranjih tržnih 
ovir, določijo pa jih člani EZTS, tako da 
navedene naloge spadajo v pristojnost
vsakega člana, razen če država članica ali 
tretja država odobri sodelovanje člana, 
ustanovljenega na podlagi njenega 
nacionalnega prava, tudi če ta član ni 
pristojen za vse naloge, določene v 
konvenciji.

3. EZTS lahko izvaja posebne ukrepe 
teritorialnega sodelovanja med svojimi 
člani v prizadevanju za cilj iz člena 1(2), in 
sicer s finančno podporo Unije ali brez nje.

3. EZTS lahko izvaja posebne ukrepe 
teritorialnega sodelovanja med svojimi 
člani v prizadevanju za cilj iz člena 1(2), in 
sicer s finančno podporo Unije ali brez nje.

Natančneje, naloge EZTS lahko zadevajo 
izvajanje programov sodelovanja ali 
njihovih delov ali dejavnosti, ki jih Unija 
podpira prek Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in/ali Kohezijskega sklada.

Naloge EZTS lahko zadevajo predvsem
izvajanje programov sodelovanja ali 
njihovih delov ali dejavnosti, ki jih Unija 
podpira prek Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in/ali Kohezijskega sklada.

Države članice lahko omejijo ukrepe, ki jih 
lahko EZTS izvajajo brez finančne podpore 
Unije. Vendar države članice ne izključijo 
tistih ukrepov, ki jih zajemajo prednostne 
naloge na področju naložb v skladu s 
kohezijsko politiko Unije, kot je bila 
sprejeta za obdobje 2014–2020.“

Države članice lahko omejijo naloge, ki jih 
lahko EZTS izvajajo brez finančne podpore 
Unije. Vendar brez poseganja v člen 13
države članice ne izključijo tistih nalog, ki 
zadevajo prednostne naloge na področju 
naložb iz člena 6 Uredbe št. … [evropsko 
teritorialno sodelovanje].“

Or. en
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Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 8 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:

V členu 8 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:

„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;

(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 velja, kjer EZTS opravlja svoje 
naloge, kar je neposredno povezano z 
nalogami, ki jih opravlja;

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

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

3.  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: 

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

(a) države članice, v kateri ima EZTS 
registrirani sedež; 

(a) države članice, v kateri ima EZTS 
registrirani sedež; 

(b) države članice, v kateri osebje EZTS 
dejansko deluje ali 

(b) države članice, v kateri osebje EZTS 
dejansko deluje ali 

(c) države članice, katere državljan je član 
osebja.

(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.“

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

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 9 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 9 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„1. Statut EZTS sprejmejo njegovi člani 
soglasno na podlagi konvencije in 
skladno z njo.

„2. Statut vključuje vsaj naslednje: 2. Statut vključuje vsaj naslednje:
(a) operativne določbe organov EZTS in 
njihove pristojnosti ter število 
predstavnikov članov v ustreznih organih;

(a) operativne določbe organov EZTS in 
njihove pristojnosti ter število 
predstavnikov članov v ustreznih organih;

(b) postopke odločanja v okviru EZTS; (b) postopke odločanja v okviru EZTS;
(c) delovni jezik ali delovne jezike; (c) delovni jezik ali delovne jezike;

(d) ureditev delovanja; (d) ureditev delovanja;
(e) posebno ureditev glede upravljanja 
osebja in postopkov zaposlovanja;

(e) postopke glede upravljanja osebja in 
zaposlovanja;

(f) ureditev finančnih prispevkov članov; (f) ureditev finančnih prispevkov članov; 

(g) veljavna računovodska in proračunska 
pravila vsakega člana v razmerju do
EZTS;

(g) veljavna računovodska in proračunska 
pravila članov EZTS;

(h) imenovanje neodvisnega zunanjega 
revizorja računovodskih izkazov EZTS;

(h) imenovanje neodvisnega zunanjega
revizorja računovodskih izkazov EZTS; in

(i) the arrangements for the liability of the 
members in accordance with Article 
12(2); and

(i);

(j) postopke za spreminjanje statuta, 
vključno z izpolnjevanjem obveznosti iz 
členov 4 in 5.“

(j) postopke za spreminjanje statuta, 
vključno z izpolnjevanjem obveznosti iz 
členov 4 in 5.“

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12 se spremeni: Člen 12 se spremeni:
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(a) odstavku 1 se doda naslednji 
pododstavek:

(a) odstavku 1 se doda naslednji 
pododstavek:

„EZTS je odgovorno za vse svoje 
dolgove.“

„EZTS je odgovorno za vse svoje 
dolgove.“

(b) Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim: (b) Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. Ne glede na odstavek 3, če so sredstva 
EZTS nezadostna za izpolnitev njegovih 
obveznosti, njegovi člani nosijo 
odgovornost za dolgove EZTS kakršne koli 
vrste, pri čemer je delež vsakega člana 
določen sorazmerno z njegovim finančnim 
prispevkom. Podrobnosti o finančnih 
prispevkih se določijo v statutu.

„2. Brez poseganja v odstavek 3, če so 
sredstva EZTS nezadostna za izpolnitev 
njegovih obveznosti, njegovi člani nosijo 
odgovornost za dolgove EZTS kakršne koli 
vrste, pri čemer je delež vsakega člana 
določen sorazmerno z njegovim finančnim 
prispevkom. Podrobnosti o finančnih 
prispevkih se določijo v statutu.

Člani se v statutu lahko zavežejo, da bodo 
po prenehanju članstva v EZTS odgovorni 
za obveznosti, ki izhajajo iz dejavnosti 
EZTS med njihovim članstvom.

Člani se v statutu lahko zavežejo, da bodo 
po prenehanju članstva v EZTS odgovorni 
za obveznosti, ki izhajajo iz dejavnosti 
EZTS med njihovim članstvom.

2a. Če ima vsaj en član EZTS zaradi 
nacionalnega prava, po katerem je 
ustanovljen, omejeno odgovornost ali je 
njegova odgovornost izključena, lahko 
tudi drugi člani v konvenciji omejijo svojo 
odgovornost.

2a. Če ima vsaj en član EZTS iz 
posamezne države članice zaradi 
nacionalnega prava, po katerem je 
ustanovljen, omejeno odgovornost, lahko 
tudi drugi člani v konvenciji omejijo svojo 
odgovornost, če jim nacionalno pravo, s 
katerim se izvaja ta uredba, to omogoča.

Ime EZTS, katerega člani imajo omejeno 
odgovornost, vsebuje besedo ‚omejeno‘.

Ime EZTS, katerega člani imajo omejeno 
odgovornost, vsebuje besedo ‚omejeno‘.

Zahteve za objavo konvencije, statuta in 
računovodskih izkazov EZTS, katerega 
člani imajo omejeno odgovornost, so 
najmanj enakovredne tistim, ki jih morajo 
izpolnjevati člani drugih pravnih oseb z 
omejeno odgovornostjo, ustanovljeni po 
zakonodaji države članice, v kateri ima 
EZTS registrirani sedež.

Zahteve za objavo konvencije, statuta in 
računovodskih izkazov EZTS, katerega 
člani imajo omejeno odgovornost, so 
najmanj enakovredne tistim, ki jih morajo 
izpolnjevati druge pravne osebe z omejeno 
odgovornostjo po zakonodaji države 
članice, v kateri ima EZTS registrirani 
sedež.

V primeru EZTS, katerega člani imajo 
omejeno odgovornost, lahko države 
članice zahtevajo, naj EZTS sklene 
ustrezno zavarovanje za kritje tveganj v 
zvezi z njegovimi dejavnostmi.“

V primeru EZTS, katerega člani imajo 
omejeno odgovornost, lahko katera koli 
zadevna država članica zahteva, naj EZTS 
sklene ustrezno zavarovanje ali pridobi 
jamstvo banke ali druge finančne 
institucije s sedežem v državi članici ali pa 
se vključi v instrument, ki deluje kot 
jamstvo javnega subjekta ali države 
članice, za kritje tveganj v zvezi z 
njegovimi dejavnostmi.“
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Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„1. Države članice sprejmejo ustrezne 
določbe za zagotovitev učinkovite uporabe 
te uredbe.

„1. Države članice sprejmejo ustrezne 
določbe za zagotovitev učinkovite uporabe 
te uredbe, pri čemer se določijo tudi 
pristojni organi za odobritev v skladu 
zakonsko in upravno ureditvijo.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 15
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17 se nadomesti z naslednjim: Člen 17 se nadomesti z naslednjim:
„Komisija do sredine leta 2018 predloži 
Evropskemu parlamentu, Svetu in Odboru 
regij poročilo o oceni o uporabi, 
uspešnosti, učinkovitosti, relevantnosti, 
evropski dodani vrednosti in možnostih za 
poenostavitev te uredbe.

„Komisija do 1. avgusta 2018 predloži 
Evropskemu parlamentu, Svetu in Odboru 
regij poročilo o uporabi te uredbe, ki 
vsebuje oceno njene uspešnosti, 
učinkovitosti, relevantnosti, evropske 
dodane vrednosti in možnostih za 
poenostavitev.

Poročilo o oceni temelji na kazalnikih, ki 
jih Komisija sprejme z delegiranimi akti v
skladu s členom 17a.“

Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 
za določitev akreditacijskih meril iz 
prvega odstavka.“

Or. en
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 16
Uredba (ES) št. 1082/2006
Člen 17a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Doda se naslednji člen 17a: Doda se naslednji člen 17a:
„Člen 17a

Izvajanje pooblastila
„Člen 17a

Izvajanje pooblastila
1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega 
člena. 

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega 
člena. 

2. Pooblastila iz te uredbe se podelijo za 
nedoločen čas od datuma začetka 
veljavnosti te uredbe.

2. Pooblastilo iz člena 17 se na Komisijo 
prenese za obdobje petih let od dneva 
začetka veljavnosti te uredbe.

3. Pooblastila iz člena 17 lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekličeta.

3. Pooblastila iz člena 17 lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekličeta.

S sklepom o preklicu pooblastilo iz 
navedenega sklepa preneha veljati. Preklic 
stopi v veljavo dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na dan, 
naveden v sklepu. Na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.

S sklepom o preklicu pooblastilo iz 
navedenega sklepa preneha veljati. Preklic 
stopi v veljavo dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na dan, 
naveden v sklepu. Na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega 
akta o tem hkrati uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega 
akta o tem hkrati uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.

5. Delegirani akti začnejo veljati le, če jim
niti Evropski parlament niti Svet v dveh 
mesecih od dneva uradnega obvestila o 
njih ne nasprotujeta ali če Evropski 
parlament in Svet pred iztekom 
navedenega roka obvestita Komisijo, da 
jim ne bosta nasprotovala. Na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta se 
navedeni rok podaljša za dva meseca. 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 17, začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet v treh 
mesecih od dneva uradnega obvestila o
njem ne nasprotujeta ali če Evropski 
parlament in Svet pred iztekom 
navedenega roka obvestita Komisijo, da 
mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok 
podaljša za tri mesece.

Če ob izteku navedenega roka niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotujeta delegiranemu aktu, se ta 
objavi v Uradnem listu Evropske unije in 
začne veljati na dan, naveden v 
delegiranem aktu.

Če ob izteku navedenega roka niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotujeta delegiranemu aktu, se ta 
objavi v Uradnem listu Evropske unije in 
začne veljati na dan, naveden v 
delegiranem aktu.
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Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem 
listu Evropske unije in začne veljati pred 
iztekom navedenega roka, če Evropski 
parlament in Svet obvestita Komisijo, da 
mu ne bosta nasprotovala.

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem 
listu Evropske unije in začne veljati pred 
iztekom navedenega roka, če Evropski 
parlament in Svet obvestita Komisijo, da 
mu ne bosta nasprotovala.

Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 
delegiranemu aktu, ta ne začne veljati. 
Institucija, ki nasprotuje delegiranemu 
aktu, mora navesti razloge za svoje 
nasprotovanje.“

Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 
delegiranemu aktu, ta ne začne veljati. 
Institucija, ki nasprotuje delegiranemu 
aktu, mora navesti razloge za svoje 
nasprotovanje.“

Or. en


