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1 ΕΕ C 255, 14.10.2005, σ. 76.
2 ΕΕ C 71, 22.3.2005, σ. 46.
3 Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί

στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της ... (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί
στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει ακόμη
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. …/2006

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 159, τρίτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης,3
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Εκτιμώντας τα εξής:

Το άρθρο 159, τρίτο εδάφιο, της Συνθήκης προβλέπει ειδικές δράσεις, οι οποίες αποφασίζ(1)

ονται εκτός του πλαισίου των ταμείων που αποτελούν αντικείμενο του πρώτου εδαφίου το

υ εν λόγω άρθρου, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της κοινωνικής και οικονομικής σ

υνοχής που θέτει η Συνθήκη. Η αρμονική ανάπτυξη ολόκληρου του κοινοτικού εδάφους κ

αι η μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή προϋποθέτουν την ενίσχυση

της εδαφικής συνεργασίας. Προς τούτο, ενδείκνυται να θεσπισθούν τα μέτρα που απαιτού

νται για την βελτίωση των προϋποθέσεων εφαρμογής των δράσεων εδαφικής συνεργασία

ς.

Είναι αναγκαία η θέσπιση μέτρων για τον περιορισμό των σημαντικών δυσχερειών που αν(2)

τιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, και ιδίως οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, κατά την εφαρ

μογή και τη διαχείριση δράσεων εδαφικής συνεργασίας λόγω των διαφορετικών εθνικών ν

ομοθεσιών και διαδικασιών,.

Λαμβανομένης υπόψη ιδίως της αύξησης του αριθμού των χερσαίων και θαλάσσιων συνό(3)

ρων της Κοινότητας μετά την διεύρυνση, απαιτείται να διευκολυνθεί η ενίσχυση της εδαφι

κής συνεργασίας στην Κοινότητα.

Οι υφιστάμενοι μηχανισμοί, όπως ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού, αποδείχθη(4)

καν ανεπαρκείς για την οργάνωση συγκροτημένης συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβο

υλίας INTERREG κατά την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006.

Το κεκτημένο του Συμβουλίου της Ευρώπης παρέχει διάφορες δυνατότητες και πλαίσια γι(5)

α τη διασυνοριακή συνεργασία των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Ο παρών μηχανισ

μός δεν αποσκοπεί στην παράκαμψη των πλαισίων αυτών ούτε στην παροχή συνόλου συγ

κεκριμένων κοινών κανόνων οι οποίοι θα διέπουν κατά ομοιόμορφο τρόπο όλες τις συνα

φείς ρυθμίσεις σε ολόκληρη την Κοινότητα.
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∗ ΕΕ: Παρακαλώ να εισαχθεί ο αριθμός και η ημερομηνία του κανονισμού.
5 ΕΕ L
∗∗ ΕΕ: Παρακαλώ να εισαχθεί ο αριθμός του κανονισμού: βλ. αιτιολογική σκέψη (6).
7 ΕΕ L

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…∗ του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για(6)

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το

Ταμείο Συνοχής5 προβλέπει αύξηση των μέσων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής εδαφική

ς συνεργασίας.

Παρομοίως, απαιτείται η διευκόλυνση και η παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων(7)

εδαφικής συνεργασίας, χωρίς την οικονομική συμμετοχή της Κοινότητας.

Προκειμένου να υπερπηδηθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η εδαφική συνεργασία, απαι(8)

τείται να θεσπισθεί σε κοινοτικό επίπεδο μηχανισμός συνεργασίας, ονομαζόμενος «Ευρω

παϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας» (ΕΟΕΣ), ο οποίος να έχει νομική προσωπικότητα

και να επιτρέπει τη δημιουργία ομίλων συνεργασίας στο κοινοτικό έδαφος. Η προσφυγή σ

τον ΕΟΕΣ θα πρέπει να είναι προαιρετική.

Ενδείκνυται να δοθεί η δυνατότητα στον ΕΟΕΣ να ενεργεί εξ ονόματος των μελών του, ιδ(9)

ίως των περιφερειακών και των τοπικών αρχών που τον συγκροτούν.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ΕΟΕΣ πρέπει να καθορισθούν με σύμβαση.(10)

Ο ΕΟΕΣ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενεργεί είτε για την υλοποίηση προγραμμάτ(11)

ων εδαφικής συνεργασίας που συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα, ιδίως από τα Δι

αρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/…∗∗ και του κανονισμού (Ε

Κ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της *, για το Ευρωπαϊ

κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης7, είτε για την υλοποίηση προγραμμάτων εδαφικής σ

υνεργασίας που πραγματοποιούνται με αποκλειστική πρωτοβουλία των κρατών μελών και

των περιφερειακών και τοπικών αρχών τους, με ή χωρίς οικονομική συνεισφορά της Κοιν

ότητας.
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Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η οικονομική ευθύνη των περιφερειακών και τοπικών αρχώ(12)

ν καθώς και των κρατών μελών όσον αφορά την διαχείριση των κοινοτικών ή των εθνικώ

ν κονδυλίων δεν επηρεάζεται από την σύσταση ΕΟΕΣ.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι εξουσίες που ασκούν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές(13)

ως δημόσιες αρχές, ιδίως οι αστυνομικές και κανονιστικές τους αρμοδιότητες, δεν μπορού

ν να αποτελέσουν αντικείμενο σύμβασης.

Ο ΕΟΕΣ πρέπει να θεσπίσει το καταστατικό του, να συγκροτήσει τα δικά του όργανα και(14)

να θεσπίσει κανόνες όσον αφορά τον προϋπολογισμό και την άσκηση της οικονομικής το

υ ευθύνης.

Οι προϋποθέσεις εδαφικής συνεργασίας θα πρέπει να δημιουργηθούν σύμφωνα με την αρχ(15)

ή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότ

ητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτε

υξη των στόχων του, δεδομένου ότι η προσφυγή στον ΕΟΕΣ είναι προαιρετική, σύμφωνα

με το συνταγματικό σύστημα κάθε κράτους μέλους.

Το άρθρο 159, παράγραφος 3, της Συνθήκης απαγορεύει την υπαγωγή οντοτήτων τρίτων χ(16)

ωρών σε νομοθεσία βασιζόμενη στην εν λόγω διάταξη. Ωστόσο, η θέσπιση κοινοτικού μέ

τρου που επιτρέπει τη σύσταση του ΕΟΕΣ δεν θα πρέπει να εξαιρεί οντότητες τρίτων χωρ

ών από τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε ΕΟΕΣ που έχει συσταθεί βάσει του παρόντος

κανονισμού, εφόσον το επιτρέπει η νομοθεσία τρίτης χώρας ή συμφωνίες μεταξύ κρατών

μελών και τρίτων χωρών.
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Φύση του ΕΟΕΣ

1. Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας, εφεξής καλούμενος «ΕΟΕΣ», δύναται να ιδρ

υθεί στο κοινοτικό έδαφος υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντ

ος κανονισμού.

2. Ο ΕΟΕΣ αποσκοπεί στη διευκόλυνση και στην προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής

ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας, εφεξής καλούμενης «εδαφικής συνεργασίας», μεταξ

ύ των μελών του, όπως προβλέπει το άρθρο 3, παράγραφος 1, με αποκλειστικό στόχο την

ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

3. Ο ΕΟΕΣ έχει νομική προσωπικότητα.

4. Ο ΕΟΕΣ διαθέτει σε κάθε κράτος μέλος την ευρύτερη δυνατή ικανότητα δικαίου που αναγ

νωρίζεται στα νομικά πρόσωπα από την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους· μ

πορεί ιδίως να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, να απασχολεί προσω

πικό και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.
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Άρθρο 2

Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Οι ΕΟΕΣ διέπονται από:

(α) τον παρόντα κανονισμό,

(β) οσάκις το επιτρέπει ρητώς ο παρών κανονισμός, τις διατάξεις της σύμβασης και του

καταστατικού που μνημονεύονται στα άρθρα 8 και 9,

(γ) για θέματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ή εμ

πίπτουν σ’ αυτό μόνον εν μέρει, τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο έχει τ

ην καταστατική του έδρα ο ΕΟΕΣ.

Εφόσον απαιτείται, στο πλαίσιο του κοινοτικού ή του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου, να καθ

οριστεί το δίκαιο που διέπει τις πράξεις ενός ΕΟΕΣ, ο ΕΟΕΣ αντιμετωπίζεται ως οντότητα

του κράτους μέλους στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα.

2. Εφόσον κράτος μέλος περιλαμβάνει διάφορες εδαφικές οντότητες οι οποίες έχουν τους δι

κούς τους κανόνες εφαρμοστέου δικαίου, η μνεία του εφαρμοστέου δικαίου στο πλαίσιο τ

ης παραγράφου 1, στοιχείο γ), περιλαμβάνει το δίκαιο των οντοτήτων αυτών, λαμβάνοντα

ς υπόψη τη συνταγματική δομή του οικείου κράτους μέλους.
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8 ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 114. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (Ε
Κ) αριθ. 2083/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 333, 20.12.2005, σ. 28).

Άρθρο 3

Σύνθεση του ΕΟΕΣ

1. Ο ΕΟΕΣ αποτελείται από μέλη, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του εθνι

κού δικαίου, τα οποία εμπίπτουν σε μια ή περισσότερες από τις εξής κατηγορίες:

α) κράτη μέλη,

β) περιφερειακές αρχές,

γ) τοπικές αρχές,

δ) οργανισμοί δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 9, δεύτερ

ο εδάφιο, της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ

ίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών8.

Μέλη μπορούν να είναι επίσης ενώσεις φορέων οι οποίοι ανήκουν σε μία ή περισσότερες

από τις κατηγορίες αυτές.

2. Ο ΕΟΕΣ αποτελείται από μέλη εγκατεστημένα στο έδαφος τουλάχιστον δύο κρατών μελώ

ν.
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Άρθρο 4

Ίδρυση του ΕΟΕΣ

1. Η απόφαση για την ίδρυση ΕΟΕΣ λαμβάνεται με πρωτοβουλία των προτιθεμένων μελών τ

ου.

2. Κάθε προτιθέμενο μέλος:

α) γνωστοποιεί στο κράτος μέλος, δυνάμει του δικαίου του οποίου έχει συσταθεί, την π

ρόθεσή του να συμμετάσχει σε έναν ΕΟΕΣ, και

β) αποστέλλει στο εν λόγω κράτος μέλος αντίγραφο της προτεινόμενης σύμβασης και τ

ου προτεινόμενου καταστατικού που μνημονεύονται στα άρθρα 8 και 9,

3. Μετά τη γνωστοποίηση δυνάμει της παραγράφου 2 από προτιθέμενο μέλος, το ενδιαφερό

μενο κράτος μέλος εγκρίνει, λαμβανομένης υπόψη της συνταγματικής του δομής, τη συμμ

ετοχή του προτεινόμενου μέλους στον ΕΟΕΣ, εκτός εάν κρίνει ότι η συμμετοχή αυτή δεν

είναι σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό, ή το εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων τω

ν εξουσιών και των καθηκόντων του προτιθεμένου μέλους, ή ότι η συμμετοχή αυτή δεν δι

καιολογείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή δημόσιας πολιτικής του εν λόγω κράτο

υς μέλους. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος κοινοποιεί την αιτιολόγηση της άρνησ

ής του. 

Το κράτος μέλος, κατά κανόνα, λαμβάνει την απόφασή του εντός τριών μηνών από την η

μερομηνία παραλαβής παραδεκτής αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Κατά τη λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του προτιθέμενου μέλους στον ΕΟΕΣ, τα κράτ

η μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τους εθνικούς τους κανόνες.
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4. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που παραλαμβάνουν τις γνωστοποιήσεις και τα

έγγραφα της παραγράφου 2.

5. Τα μέλη εγκρίνουν τη σύμβαση που προβλέπει το άρθρο 8 και το καταστατικό που προβλ

έπει το άρθρο 9, μη παρεκκλίνοντας από την κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου

έγκριση των κρατών μελών.

6. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης και κάθε ουσιώδης τροποποίηση του καταστατικού εγκρ

ίνονται από τα κράτη μέλη με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Ουσιώδεις τροποποιήσ

εις του καταστατικού θεωρούνται όσες συνεπάγονται, αμέσως ή εμμέσως, την τροποποίησ

η της σύμβασης.

Άρθρο 5

Κτήση νομικής προσωπικότητας και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

1. Το καταστατικό που προβλέπει το άρθρο 6 και ενδεχόμενες μεταγενέστερες τροποποιήσει

ς του καταχωρίζονται και/ή δημοσιεύονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο του

κράτους στο οποίο έχει την έδρα του ο ΕΟΕΣ. Ο ΕΟΕΣ αποκτά νομική προσωπικότητα α

πό την ημερομηνία της καταχώρισης ή της δημοσίευσης, εάν η ημερομηνία αυτή είναι προ

γενέστερη. Τα μέλη ενημερώνουν τα οικεία κράτη μέλη και την Επιτροπή των Περιφερειώ

ν σχετικά με τη σύμβαση και με την καταχώριση και/ή δημοσίευση του καταστατικού.

2. Ο ΕΟΕΣ διασφαλίζει ότι, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την καταχώριση και/ή δημοσ

ίευση του καταστατικού, αποστέλλεται στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊ

κών Κοινοτήτων αίτηση για τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Έν

ωσης ανακοίνωσης σχετικά με την ίδρυση του ΕΟΕΣ, η οποία περιέχει το όνομα, τους στό

χους, τα μέλη και την καταστατική του έδρα.
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Άρθρο 6

Έλεγχος της διαχείρισης δημοσίων κεφαλαίων

1. Ο έλεγχος της διαχείρισης δημόσιων κεφαλαίων από τον ΕΟΕΣ οργανώνεται από τις αρμό

διες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα. Το κρά

τος μέλος στο οποίο έχει την έδρα του ο ΕΟΕΣ υποδεικνύει την αρμόδια για το έργο αυτό

αρχή, πριν εγκρίνει τη συμμετοχή στον ΕΟΕΣ δυνάμει του άρθρου 4.

2. Εφόσον απαιτείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελ

ών, οι αρχές του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του ο ΕΟΕΣ προβαίνουν στις αν

αγκαίες ρυθμίσεις, ώστε οι προσήκουσες αρχές στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να π

ραγματοποιούν τους ελέγχους στο έδαφός τους για τις πράξεις του ΕΟΕΣ που εκτελούνται

σε εκείνα τα κράτη μέλη και να ανταλλάσσουν όλες τις προσήκουσες πληροφορίες. 

3. Όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ε

λέγχου.

4. Ανεξάρτητα από τις παραγράφους 1, 2 και 3, όταν τα καθήκοντα ΕΟΕΣ που περιλαμβάνον

ται στο άρθρο 7, παράγραφος 3, πρώτο ή δεύτερο εδάφιο, αφορούν δράσεις τις οποίες συγ

χρηματοδοτεί η Κοινότητα, εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία περί ελέγχου των κεφαλαίω

ν που χορηγεί η Κοινότητα.

5. Το κράτος μέλος στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα ενημερώνει τα άλλα ε

νδιαφερόμενα κράτη μέλη όσον αφορά τις τυχόν δυσκολίες που ανακύπτουν κατά τη διάρ

κεια των ελέγχων.
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Άρθρο 7

Καθήκοντα

1. Ο ΕΟΕΣ εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν τα μέλη του σύμφωνα με τον παρόντα

κανονισμό. Τα καθήκοντά του ορίζονται από τη σύμβαση που συμφωνείται από τα μέλη τ

ου, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 8 του παρόντος κανονισμού.

2. Ο ΕΟΕΣ ενεργεί εντός των ορίων των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, τα οποία περι

ορίζονται στη διευκόλυνση και στην προαγωγή της εδαφικής συνεργασίας για την ενίσχυσ

η της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και καθορίζονται από τα μέλη του, με βάση ότι

όλα τα καθήκοντα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα κάθε μέλους δυνάμει της εθνικής του νομ

οθεσίας.

3. Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του ΕΟΕΣ περιορίζονται πρωτίστως στην εφαρμογή προγρα

μμάτων ή έργων εδαφικής συνεργασίας που συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα μέ

σω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Αναπτύξεως, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού

Ταμείου ή /και του Ταμείου Συνοχής.

Ο ΕΟΕΣ μπορεί να διεξάγει άλλες συγκεκριμένες δράσεις εδαφικής συνεργασίας μεταξύ τ

ων μελών του και στο πλαίσιο του στόχου του άρθρου 1, παράγραφος 2, του παρόντος κα

νονισμού, με ή χωρίς οικονομική συνεισφορά της Κοινότητας.
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∗ ΕΕ: Παρακαλώ να εισαχθεί ο αριθμός του κανονισμού: βλ. αιτιολογική σκέψη (11), δεύτερ
ος κατά σειρά κανονισμός.

Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τα καθήκοντα που μπορεί να εκτελεί ο ΕΟΕΣ χω

ρίς κοινοτική οικονομική συνεισφορά· ωστόσο, τα καθήκοντα αυτά θα καλύπτουν τουλάχι

στον τις δράσεις συνεργασίας που απαριθμούνται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

…/…∗.

4. Τα καθήκοντα που αναθέτουν στον ΕΟΕΣ τα μέλη του δεν αφορούν την άσκηση δημόσια

ς εξουσίας και αρμοδιοτήτων που αποσκοπούν στη διασφάλιση των γενικών συμφερόντω

ν του κράτους ή άλλων δημοσίων αρχών, όπως είναι οι αστυνομικές και κανονιστικές εξο

υσίες, η δικαιοσύνη και η εξωτερική πολιτική.

5. Τα μέλη του ΕΟΕΣ μπορούν να αποφασίζουν ομόφωνα να αναθέτουν την εκτέλεση των κ

αθηκόντων του σε ένα εκ των μελών.

Άρθρο 8

Σύμβαση

1. Ο ΕΟΕΣ διέπεται από σύμβαση την οποία συνάπτουν ομοφώνως τα μέλη του σύμφωνα με

το άρθρο 4.
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2. Στη σύμβαση διευκρινίζονται:

α) η επωνυμία του ΕΟΕΣ και η έδρα του, η οποία βρίσκεται σε κράτος μέλος βάσει της

νομοθεσίας του οποίου έχει συσταθεί τουλάχιστον ένα από τα μέλη,

β) η έκταση του εδάφους στην οποία ο ΕΟΕΣ μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του,

γ) ο συγκεκριμένος στόχος και τα καθήκοντα του ΕΟΕΣ, η διάρκεια και οι προϋποθέσε

ις της λύσης του,

δ) ο κατάλογος των μελών του,

ε) το εφαρμοστέο δίκαιο για την ερμηνεία και εφαρμογή της σύμβασης, το οποίο είναι

το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα,

στ) οι κατάλληλες ρυθμίσεις για την αμοιβαία αναγνώριση, μεταξύ άλλων, όσον αφορά

τα ζητήματα του δημοσιονομικού ελέγχου, και

ζ) οι διαδικασίες τροποποίησης της σύμβασης, που πρέπει να συνάδουν προς τις υποχρ

εώσεις εκ των άρθρων 4 και 5.
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Άρθρο 9

Καταστατικό

1. Το καταστατικό του ΕΟΕΣ εγκρίνεται ομόφωνα από τα μέλη του με βάση τη σύμβαση.

2. Το καταστατικό του ΕΟΕΣ περιέχει τουλάχιστον όλες τις διατάξεις της σύμβασης καθώς κ

αι τα εξής:

α) τις διατάξεις λειτουργίας των οργάνων και τις αρμοδιότητές του ΕΟΕΣ, καθώς και τ

ον αριθμό εκπροσώπων των μελών στα αρμόδια όργανα,

β) τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του ΕΟΕΣ,

γ) τη γλώσσα ή τις γλώσσες εργασίας,

δ) τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία του, ιδίως όσον αφορά την διοίκηση του προσωπικο

ύ, τις διαδικασίες πρόσληψης και τη φύση των συμβάσεων του προσωπικού,

ε) τις ρυθμίσεις που διέπουν τις οικονομικές συνεισφορές των μελών, τους εφαρμοστέ

ους λογιστικούς κανόνες και κανόνες περί προϋπολογισμού, μεταξύ άλλων επί οικο

νομικών θεμάτων, εκάστου των μελών του σε σχέση με τον ΕΟΕΣ,

στ) τις ρυθμίσεις για την ευθύνη των μελών σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 2,

ζ) τις αρχές που είναι αρμόδιες για τον διορισμό ανεξαρτήτων εξωτερικών ελεγκτών κ

αι

η) τις διαδικασίες τροποποίησης του καταστατικού, που πρέπει να συνάδουν προς τις υ

ποχρεώσεις εκ των άρθρων 4 και 5.
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Άρθρο 10

Οργανωτική δομή του ΕΟΕΣ

1. Ο ΕΟΕΣ διαθέτει τουλάχιστον τα εξής όργανα:

α) τη συνέλευση, που αποτελείται από εκπροσώπους των μελών του,

β) τον διευθυντή, ο οποίος εκπροσωπεί τον ΕΟΕΣ και ενεργεί για λογαριασμό του.

2. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει πρόσθετα όργανα με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότ

ητες.

3. Ο ΕΟΕΣ φέρει την ευθύνη για τις πράξεις των οργάνων του έναντι τρίτων, ακόμη και ότα

ν οι πράξεις αυτές δεν εμπίπτουν στα καθήκοντα του ΕΟΕΣ.

Άρθρο 11

Προϋπολογισμός

1. Ο ΕΟΕΣ καταρτίζει ετήσιο προϋπολογισμό τον οποίο εγκρίνει η συνέλευση και περιλαμβ

άνει, ειδικότερα, κεφάλαιο για τις τρέχουσες δαπάνες και, εφόσον απαιτείται, κεφάλαιο γι

α τις λειτουργικές δαπάνες.

2. Η κατάρτιση των λογαριασμών του, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον απαιτείται, της συνοδ

ευτικής ετήσιας έκθεσης, και ο έλεγχος και η δημοσίευση των εν λόγω λογαριασμών διέπ

ονται από το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ).
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Άρθρο 12

Εκκαθάριση, αφερεγγυότητα, παύση πληρωμών και ευθύνη

1. Όσον αφορά την εκκαθάριση, την αφερεγγυότητα, την παύση πληρωμών και συναφείς δια

δικασίες, ο ΕΟΕΣ διέπεται από τους νόμους του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κατα

στατική του έδρα, εκτός εάν ορίζεται άλλως με τις παραγράφους 2 και 3.

2. Ο ΕΟΕΣ είναι υπεύθυνος για τα πάσης φύσεως χρέη του.

Κατά τον βαθμό που τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΟΕΣ δεν επαρκούν για να ανταπο

κριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις, τα μέλη του φέρουν την ευθύνη για τα κάθε φύσ

εως χρέη του ΕΟΕΣ, το δε μερίδιο της ευθύνης εκάστου μέλους ορίζεται ανάλογα με τη σ

υνεισφορά του, εκτός εάν η εθνική νομοθεσία βάσει της οποίας συνεστήθη το μέλος αποκ

λείει ή περιορίζει την ευθύνη του μέλους αυτού. Οι τεχνικές ρυθμίσεις για την εν λόγω συ

νεισφορά ορίζονται με το καταστατικό.

Εάν η ευθύνη τουλάχιστον ενός μέλους ΕΟΕΣ είναι περιορισμένη λόγω της εθνικής νομο

θεσίας βάσει της οποίας συνεστήθη το μέλος, τα λοιπά μέλη μπορούν επίσης να περιορίσο

υν την ευθύνη τους με το καταστατικό. 

Τα μέλη μπορούν να προβλέπουν με το καταστατικό ότι ευθύνονται, και μετά την απώλει

α της ιδιότητας του μέλους του εν λόγω ΕΟΕΣ, για υποχρεώσεις που προκύπτουν από δρα

στηριότητες του ΟΕΣ κατά την περίοδο που ήσαν μέλη του.

Η επωνυμία των ΕΟΕΣ των οποίων τα μέλη έχουν περιορισμένη ευθύνη περιλαμβάνει τον

όρο «περιορισμένη ευθύνη».
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Η υποχρέωση δημοσιότητας της Σύμβασης, του καταστατικού και των λογαριασμών ΕΟΕ

Σ του οποίου τα μέλη έχουν περιορισμένη ευθύνη είναι τουλάχιστον ίση με εκείνη που απ

αιτείται για άλλα είδη νομικών οντοτήτων, τα μέλη των οποίων έχουν περιορισμένη ευθύν

η και οι οποίες έχουν συσταθεί δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο ο

ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν την καταχώριση στο έδαφός τους ΕΟΕΣ, του οπ

οίου τα μέλη έχουν περιορισμένη ευθύνη.

3. Με την επιφύλαξη της οικονομικής ευθύνης των κρατών μελών όσον αφορά κονδύλια πο

υ προέρχονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής και χορηγούνται στον

ΕΟΕΣ, δεν προκύπτει δυνάμει του παρόντος κανονισμού οικονομική ευθύνη των κρατών

μελών όσον αφορά ΕΟΕΣ του οποίου δεν είναι μέλη.

Άρθρο 13

Δημόσιο συμφέρον

Εφόσον ΕΟΕΣ πραγματοποιεί οποιαδήποτε δραστηριότητα κατά παράβαση της νομοθεσίας κράτο

υς μέλους όσον αφορά τη δημόσια πολιτική, τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τη δημόσια

ηθική, ή κατά παράβαση του δημοσίου συμφέροντος κράτους μέλους, αρμόδιος φορέας του εν λόγ

ω κράτους μέλους μπορεί να απαγορεύει τη δραστηριότητα αυτή στο έδαφός του ή να απαιτεί από

τα μέλη που συστάθηκαν βάσει του δικαίου του να αποχωρήσουν από τον ΕΟΕΣ, εκτός εάν ο ΕΟΕ

Σ πάψει τη δραστηριότητα αυτή.

Οι απαγορεύσεις αυτές δεν συνιστούν μέσο αυθαίρετου ή συγκεκαλυμμένου περιορισμού της εδαφ

ικής συνεργασίας μεταξύ των μελών του ΕΟΕΣ. Είναι δυνατή η επανεξέταση της απόφασης του εν

λόγω αρμόδιου φορέα από δικαστική αρχή.
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Άρθρο 14

Λύση

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της σύμβασης σχετικά με τη λύση, μετά από αίτηση οποι

ασδήποτε αρμόδιας αρχής που διαθέτει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο δικαστήριο ή η αρχ

ή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα ο ΕΟΕΣ αποφασίζει τη λ

ύση του ΕΟΕΣ, εάν διαπιστώσει ότι ο ΕΟΕΣ δεν συμμορφούται πλέον προς τις απαιτήσεις

του άρθρου 1, παράγραφος 2, ή του άρθρου 7 ή, ειδικότερα, όταν οι ενέργειες του ΕΟΕΣ

δεν συνάδουν προς τα καθήκοντα που καθορίζει το άρθρο 7. Το αρμόδιο δικαστήριο ή η α

ρμόδια αρχή ενημερώνουν όλα τα κράτη μέλη βάσει της νομοθεσίας των οποίων συστάθη

καν τα μέλη του ΕΟΕΣ για οποιαδήποτε αίτηση λύσης του ΕΟΕΣ.

2. Το αρμόδιο δικαστήριο ή η αρχή μπορούν να τάξουν στον ΕΟΕΣ προθεσμία για θεραπεία

της κατάστασης. Εάν ο ΕΟΕΣ δεν συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το αρμό

διο δικαστήριο ή η αρμόδια διοικητική αρχή αποφασίζει τη λύση του.

Άρθρο 15

Δικαιοδοσία

1. Τρίτοι οι οποίοι θεωρούν ότι ζημιώνονται από πράξεις ή παραλείψεις ενός ΕΟΕΣ δικαιούν

ται να διεκδικήσουν τις απαιτήσεις τους δικαστικώς.

2. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με τον παρόντα κανονισμό, για τις διαφορές στις οποί

ες εμπλέκεται ΕΟΕΣ εφαρμόζεται η κοινοτική νομοθεσία περί δικαιοδοσίας. Για κάθε περ

ίπτωση που δεν εμπίπτει στην εν λόγω κοινοτική νομοθεσία, αρμόδια για την επίλυση των

διαφορών θα είναι τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστ

ατική του έδρα.
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Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών, δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφοι 3 και 6, και τ

ου άρθρου 13, είναι τα δικαστήρια του κράτους μέλους του οποίου προσβάλλεται η απόφ

αση.

3. Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τους πολίτες να ασκούν τα εθνικά συνταγματικά τους

δικαιώματα για προσφυγή κατά δημόσιων υπηρεσιών που είναι μέλη ΕΟΕΣ, όσον αφορά:

α) διοικητικές αποφάσεις σχετικά με δραστηριότητες που ασκεί ο ΕΟΕΣ,

β) την πρόσβαση στις υπηρεσίες στη γλώσσα τους, και

γ) την πρόσβαση σε πληροφορίες. 

Στις περιπτώσεις αυτές, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του κράτους μέλους βάσει του συντά

γματος του οποίου εκπηγάζει το δικαίωμα προσφυγής.

Άρθρο 16

Τελικές διατάξεις

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Εφόσον το απαιτεί το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να

καταρτίζει πλήρη κατάλογο των καθηκόντων που έχουν ήδη τα μέλη ΕΟΕΣ κατά την έννο

ια του άρθρου 3, παράγραφος 1, που έχει συσταθεί βάσει του δικαίου του εν λόγω κράτου

ς μέλους, κατά τον βαθμό που αφορά την εδαφική συνεργασία, εντός του κράτους μέλους

αυτού.

Το κράτος μέλος ενημερώνει αναλόγως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για κάθε δι

άταξη που θεσπίζεται δυνάμει του παρόντος άρθρου.
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∗ Πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την καταβολή τελών για την καταχώριση της σύμ

βασης και του καταστατικού· τα τέλη αυτά δεν μπορούν, εντούτοις, να υπερβαίνουν το δι

οικητικό τους κόστος.

Άρθρο 17

Έκθεση και ρήτρα αναθεώρησης

Έως τις ….∗, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετι

κά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και, ενδεχομένως, προτάσεις τροποποιήσεων.
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* Ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
** Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα τ

ης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τίθεται σε εφαρμογή έως τις …*, πλην του άρθρου 16 που τίθεται σε εφαρμογή από τις …**.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος

μέλος.

Λουξεμβούργο,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος


