
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής 
συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας 

ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ιδίως το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά 
κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω 
νικής Επιτροπής ( 1 ), 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών ( 2 ), 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 

Εκτιμώντας ότι: 

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ( 3 ), η Επιτροπή εξέδωσε στις 29 Ιουλίου 
2011 έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ 
βούλιο σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού. 
Στην εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή 
της να προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τη διευκόλυνση της σύστασης 
και λειτουργίας των ΕΟΕΣ, καθώς και να προτείνει την απο 
σαφήνιση ορισμένων από τις ισχύουσες διατάξεις. Θα πρέπει 
να αρθούν τα προσκόμματα στη σύσταση νέων ΕΟΕΣ και, 
παράλληλα, θα πρέπει να διατηρηθεί η συνέχεια των ήδη 
ιδρυθέντων ομίλων και να διευκολυνθεί η λειτουργία τους, 
ώστε να καταστεί δυνατόν η περισσότερο εκτεταμένη χρήση 
των ΕΟΕΣ να συμβάλλει στην καλύτερη συνοχή των πολιτι 
κών και συνεργασία μεταξύ των δημόσιων φορέων, χωρίς να 
επιβαρύνονται επιπλέον οι εθνικές ή ενωσιακές διοικήσεις. 

(2) Η σύσταση ενός ΕΟΕΣ αποτελεί ζήτημα που πρέπει να απο 
φασίζεται από τα μέλη του και τις οικείες εθνικές αρχές και 
δεν συνδέεται αυτομάτως με κάποιου είδους νομικό ή χρη 
ματοοικονομικό πλεονέκτημα σε επίπεδο Ένωσης. 

(3) Η Συνθήκη της Λισσαβώνας προσέθεσε την εδαφική διά 
σταση στην πολιτική συνοχής και αντικατέστησε τον όρο 
«Κοινότητα» με τον όρο «Ένωση». Επομένως, η νέα ορολογία 
θα πρέπει να εισαχθεί στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1082/2006. 

(4) Οι ΕΟΕΣ μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν 
την προώθηση και την επίτευξη της αρμονικής ανάπτυξης 

της Ένωσης συνολικά και της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής των περιφερειών της ειδικότερα, και να 
συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλει 
σμούς ανάπτυξη («Στρατηγική Ευρώπη 2020»). Οι ΕΟΕΣ 
μπορούν επίσης να συμβάλλουν θετικά στη μείωση των 
εμποδίων της εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών 
που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογρα 
φικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η 
ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών, και 
μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ενί 
σχυση της συνεργασίας μεταξύ των τρίτων χωρών, των υπερ 
πόντιων χωρών και εδαφών («ΥΧΕ») και των παραμεθόριων 
περιοχών της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης προ 
γραμμάτων εξωτερικής συνεργασίας της Ένωσης. 

(5) Η εμπειρία από τους ΕΟΕΣ που έχουν συσταθεί μέχρι τώρα 
έχει καταδείξει ότι οι ΕΟΕΣ χρησιμοποιούνται επίσης ως 
νομικό μέσο και σε θέματα συνεργασίας στο πλαίσιο 
άλλων πολιτικών της Ένωσης πλην της πολιτικής συνοχής, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμη 
μάτων προγραμμάτων που λαμβάνουν χρηματοοικονομική 
στήριξη από την Ένωση εκτός του πλαισίου της πολιτικής 
για τη συνοχή. Η αποτελεσματικότητα των ΕΟΕΣ θα πρέπει 
να ενισχυθεί με τη διεύρυνση του χαρακτήρα τους, την άρση 
των εμποδίων που εξακολουθούν να υφίστανται και τη διευ 
κόλυνση της ίδρυσης των ΕΟΕΣ και των ενεργειών τους, 
διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα των κρατών μελών 
να περιορίζουν τις δραστηριότητες που μπορούν να ανα 
πτύσσουν οι ΕΟΕΣ χωρίς τη χρηματοοικονομική στήριξη 
της Ένωσης. Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006, 
οι ΕΟΕΣ έχουν σε κάθε κράτος μέλος την ευρύτερη νομική 
ικανότητα που αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα βάσει του 
εθνικού δικαίου του εν λόγω κράτους μέλους, η οποία 
συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα να συνάπτουν συμφωνίες 
με άλλους ΕΟΕΣ ή άλλες νομικές οντότητες, με σκοπό την 
εκτέλεση κοινών προγραμμάτων συνεργασίας που, μεταξύ 
άλλων, συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση 
των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. 

(6) Οι ΕΟΕΣ εξ ορισμού λειτουργούν σε περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτό, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1082/2006 παρέχει στη σύμβαση και στα καταστατικά 
των ΕΟΕΣ τη δυνατότητα προσδιορισμού του εφαρμοστέου 
δικαίου όσον αφορά ορισμένα ζητήματα. Θα πρέπει να απο 
σαφηνιστούν οι περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω διατάξεις 
δίνουν προτεραιότητα, με βάση την ιεραρχία δικαίου που 
προσδιορίζεται στον εν λόγω κανονισμό, στο εθνικό δίκαιο 
του κράτους μέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική 
του έδρα. Ταυτόχρονα, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1082/2006 για το εφαρμοστέο δίκαιο θα πρέπει να 
επεκταθούν, ώστε να συμπεριλάβουν επίσης τις πράξεις και 
τις δραστηριότητες των ΕΟΕΣ που υπόκεινται σε νομικό 
έλεγχο από τα κράτη μέλη στην εκάστοτε περίπτωση. 

(7) Ως αποτέλεσμα των διαφορών στα καθεστώτα των τοπικών 
και περιφερειακών φορέων από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο, αρμοδιότητες, οι οποίες από τη μια πλευρά των
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( 1 ) ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 53. 
( 2 ) ΕΕ C 113 της 18.4.2012, σ. 22. 
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του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο 
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συνόρων είναι περιφερειακές, μπορούν να είναι εθνικές από 
την άλλη, ειδικά στα μικρότερα ή με κεντρική διοίκηση 
κράτη μέλη. Συνεπώς, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να μπο 
ρούν να γίνουν μέλη ενός ΕΟΕΣ παράλληλα με το αντί 
στοιχο κράτος μέλος. 

(8) Επειδή ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 επιτρέπει σε 
οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου να γίνουν μέλη ενός ΕΟΕΣ 
υπό την προϋπόθεση ότι θεωρούνται «οργανισμοί δημοσίου 
δικαίου» κατά την έννοια της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), οι 
ΕΟΕΣ θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλ 
λον για την από κοινού διαχείριση δημόσιων υπηρεσιών με 
ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμ 
φέροντος ή υποδομών. Επομένως, και άλλες οντότητες ιδιω 
τικού ή δημοσίου δικαίου θα πρέπει να μπορούν επίσης να 
γίνουν μέλη ενός ΕΟΕΣ. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να 
καλύπτονται και οι «δημόσιες επιχειρήσεις» κατά την έννοια 
της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου ( 2 ), καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις στις 
οποίες έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομι 
κού συμφέροντος, σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση, υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης, κοινωνικών 
αναγκών σε σχέση με την υγεία και τη μακροχρόνια μέριμνα, 
φύλαξης παιδιών, πρόσβασης και επανένταξης στην αγορά 
εργασίας, κοινωνικής στέγασης και κοινωνικής ένταξης ευά 
λωτων ομάδων. 

(9) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 δεν περιλαμβάνει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή οντοτήτων 
από τρίτες χώρες σε ΕΟΕΣ που συνιστώνται δυνάμει του 
εν λόγω κανονισμού, δηλαδή μεταξύ μελών από τουλάχιστον 
δύο κράτη μέλη. Δεδομένης της περαιτέρω ευθυγράμμισης 
των κανόνων που διέπουν τη συνεργασία μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων κρατών μελών και ενός ή περισσοτέρων τρίτων 
χωρών, κατά κύριο λόγο, στο πλαίσιο διασυνοριακής συνερ 
γασίας βάσει του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) 
και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ), 
αλλά και στο πλαίσιο συμπληρωματικής χρηματοδότησης 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, καθώς και στο πλαί 
σιο διακρατικής συνεργασίας βάσει του στόχου της ευρω 
παϊκής εδαφικής συνεργασίας, όταν κονδύλια από το ΕΜΓ 
και το ΜΠΒ ΙΙ πρέπει να μεταφερθούν προκειμένου να αξιο 
ποιηθούν συνδυαστικά μαζί με κονδύλια του Ευρωπαίου 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο κοι 
νών προγραμμάτων συνεργασίας, θα πρέπει να προβλεφθεί 
ρητώς η συμμετοχή μελών από τρίτες χώρες συνορεύουσες 
με κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκε 
ντρων περιοχών του, σε ΕΟΕΣ που έχουν συσταθεί μεταξύ 

τουλάχιστον δύο κρατών μελών. Η συμμετοχή αυτή θα πρέ 
πει να δυνατή όταν επιτρέπεται από τη νομοθεσία της τρίτης 
χώρας ή από συμφωνίες μεταξύ τουλάχιστον ενός συμμετέ 
χοντος κράτους μέλους και μιας τρίτης χώρας. 

(10) Προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εδα 
φική συνοχή της Ένωσης και να βελτιωθεί, στο πλαίσιο αυτό, 
ιδίως η αποτελεσματικότητα της εδαφικής συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων μίας ή περισσότερων συνιστωσών δια 
συνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας 
μεταξύ μελών ενός ΕΟΕΣ, θα πρέπει να επιτρέπεται να συμ 
μετέχουν σε ΕΟΕΣ τρίτες χώρες συνορεύουσες με κράτος 
μέλος, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιο 
χών του. Οι δράσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας, εφόσον συγχρηματοδοτούνται από 
την Ένωση, θα πρέπει, κατά συνέπεια, να εξακολουθούν να 
επιδιώκουν την επίτευξη στόχων της ενωσιακής πολιτικής για 
τη συνοχή, ακόμα και εάν εφαρμόζονται, εν μέρει ή εν όλω, 
εκτός του εδάφους της Ένωσης και, κατά συνέπεια, οι δρα 
στηριότητες ενός ΕΟΕΣ εκτελούνται τουλάχιστον σε ορι 
σμένο βαθμό εκτός του εδάφους της Ένωσης. Στο πλαίσιο 
αυτό και ανάλογα με την περίπτωση, η συνεισφορά των 
δραστηριοτήτων ΕΟΕΣ που περιλαμβάνει μέλη και από τρί 
τες χώρες συνορεύουσες με τουλάχιστον ένα κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών του, 
στην επίτευξη των στόχων των πολιτικών εξωτερικής δράσης 
της Ένωσης, όπως επί παραδείγματι των στόχων της αναπτυ 
ξιακής συνεργασίας ή της οικονομικής, χρηματοδοτικής και 
τεχνικής συνεργασίας, παραμένει απλώς δευτερεύουσα, 
καθώς το κέντρο βάρους των σχετικών προγραμμάτων 
συνεργασίας και, κατά συνέπεια, οι δραστηριότητες του 
ΕΟΕΣ θα πρέπει να επικεντρώνονται σε στόχους της ενωσια 
κής πολιτικής για τη συνοχή. 

(11) Μετά την έγκριση συμμετοχής των εθνικών, περιφερειακών, 
υποπεριφερειακών και τοπικών αρχών και οργανισμών, καθώς 
επίσης και, οσάκις ενδείκνυται, άλλων δημόσιων φορέων ή 
θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων 
δημόσιων υπηρεσιών, από ΥΧΕ σε έναν ΕΟΕΣ, με βάση την 
απόφαση 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου ( 3 ) και λαμβάνο 
ντας υπόψη το σχέδιο που προβλέπει, στην περίπτωση της 
περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, μια ειδική πρό 
σθετη οικονομική επιχορήγηση βάσει του πολυετούς δημο 
σιονομικού πλαισίου που θα ενισχύσει τη συνεργασία των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης με τις γειτονικές 
τρίτες χώρες και ορισμένες από τις γειτονικές ΥΧΕ, όπως 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της ΣΛΕΕ, ως νομικό 
μέσο, ο ΕΟΕΣ θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνει και 
μέλη από τις ΥΧΕ. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και δια 
φάνειας, θα πρέπει να καθορισθούν ειδικές διαδικασίες έγκρι 
σης για την ένταξη μελών από ΥΧΕ σε ΕΟΕΣ, συμπεριλαμ 
βανομένων στο πλαίσιο αυτό, οσάκις ενδείκνυται, και ειδικών 
κανόνων σχετικά με το δίκαιο που εφαρμόζεται στους ΕΟΕΣ 
που περιλαμβάνουν μέλη από ΥΧΕ.
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(12) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 προβαίνει σε διάκριση 
μεταξύ της σύμβασης που θεσπίζει τα συστατικά στοιχεία 
του μελλοντικού ΕΟΕΣ και των καταστατικών που καθορί 
ζουν τα στοιχεία εφαρμογής. Ωστόσο, σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό, είναι απαραίτητο τα καταστατικά πρέπει να 
περιέχουν όλες τις διατάξεις της σύμβασης. Παρότι η σύμ 
βαση και τα καταστατικά πρέπει, αμφότερα, να αποστέλλο 
νται στα κράτη μέλη, είναι χωριστά έγγραφα και η διαδικα 
σία έγκρισης θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στη σύμβαση. 
Επιπλέον, ορισμένα στοιχεία που προς το παρόν καλύπτονται 
από τα καταστατικά θα πρέπει τώρα να καλύπτονται από τη 
σύμβαση. 

(13) Η εμπειρία που αποκτήθηκε από τη σύσταση των ΕΟΕΣ 
δείχνει ότι ελάχιστες μόνο φορές τηρήθηκε από τα κράτη 
μέλη η προθεσμία των τριών μηνών για τη διαδικασία έγκρι 
σης. Η προθεσμία αυτή θα πρέπει, κατά συνέπεια, να παρα 
ταθεί σε έξι μήνες. Εξάλλου, προκειμένου να υπάρχει ασφά 
λεια δικαίου θα πρέπει, μετά την παρέλευση της εν λόγω 
περιόδου, να θεωρείται ότι η σύμβαση έχει εγκριθεί με σιω 
πηρή συμφωνία, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο των οικείων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων 
των αντίστοιχων συνταγματικών απαιτήσεών τους. Ωστόσο, 
το κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκεται η προτεινόμενη κατα 
στατική έδρα του ΕΟΕΣ θα πρέπει να υποχρεούται να εγκρί 
νει επισήμως τη σύμβαση. Παρόλο που τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν εθνικούς κανόνες για την 
εν λόγω διαδικασία έγκρισης της συμμετοχής προτιθέμενου 
μέλους στον ΕΟΕΣ ή να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες στο 
πλαίσιο των εθνικών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1082/2006, δεν θα πρέπει να επιτρέπονται παρεκ 
κλίσεις από τη διάταξη για τη σιωπηρή συμφωνία μετά την 
παρέλευση της περιόδου των έξι μηνών, εκτός αν ορίζεται 
άλλως στον παρόντα κανονισμό. 

(14) Θα πρέπει να καθοριστούν οι περιπτώσεις σύμφωνα με τις 
οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν να εγκρίνουν 
τη συμμετοχή ενός προτιθέμενου μέλους. Ωστόσο, οποι 
οδήποτε εθνικό δίκαιο απαιτεί διαφορετικούς κανόνες και 
διαδικασίες από εκείνους που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1082/2006 δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά 
την απόφαση για την εν λόγω έγκριση. 

(15) Επειδή ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 δεν μπορεί να 
εφαρμοσθεί σε τρίτες χώρες, το κράτος μέλος στο οποίο θα 
βρίσκεται η προτεινόμενη καταστατική έδρα του ΕΟΕΣ θα 
πρέπει να βεβαιώνεται, κατά την έγκριση της συμμετοχής 
προτιθέμενων μελών από τρίτες χώρες, που έχουν συσταθεί 
με βάση το δίκαιο των τρίτων αυτών χωρών, σε συνεννόηση 
με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, με βάση το δίκαιο των 
οποίων έχουν συσταθεί άλλα προτιθέμενα μέλη του ΕΟΕΣ 
ότι οι τρίτες χώρες εφαρμόζουν ισοδύναμες προϋποθέσεις 
και διαδικασίες με εκείνες του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1082/21006 ή σύμφωνα με τις διεθνείς διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των κρατών 
μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ανεξάρτητα από το αν 
τα κράτη αυτά είναι και κράτη μέλη της Ένωσης, με βάση 
την Ευρωπαϊκή σύμβαση-πλαίσιο για τη διασυνοριακή συνερ 
γασία μεταξύ τοπικών κοινοτήτων ή αρχών, που υπογράφηκε 
στην Μαδρίτη στις 21ης Μαΐου 1980 και τα πρόσθετα 
πρωτόκολλα που εγκρίθηκαν συνεπεία αυτής. Στην περί 
πτωση συμμετοχής διαφόρων κρατών μελών της Ένωσης 
και ενός ή περισσότερων τρίτων χωρών, θα πρέπει να αρκεί 
η σύναψη σχετικής συμφωνίας μεταξύ της αντίστοιχης τρίτης 
χώρας και ενός συμμετέχοντος κράτους μέλους της Ένωσης. 

(16) Για να ενθαρρύνεται η ένταξη νέων μελών σε έναν υφιστά 
μενο ΕΟΕΣ, θα πρέπει να απλουστευθεί η διαδικασία τροπο 
ποίησης των συμβάσεων σε ανάλογες περιπτώσεις. Ως εκ 
τούτου, όταν πρόκειται για νέο μέλος από κράτος μέλος 
που έχει ήδη εγκρίνει τη σύμβαση, οι τροποποιήσεις αυτές 
δεν θα πρέπει να κοινοποιούνται σε όλα τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη, αλλά μόνο στο κράτος μέλος βάσει του δικαίου 
του οποίου έχει συσταθεί το νέο προτιθέμενο μέλος και στο 
κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκεται η καταστατική έδρα του 
ΕΟΕΣ. Κάθε επακόλουθη τροποποίηση της σύμβασης θα 
πρέπει να κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη. Ωστόσο, παρόμοια απλούστευση της διαδικασίας τρο 
ποποίησης δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στην περίπτωση 
νέου προτιθέμενου μέλους από κράτος μέλος που δεν έχει 
εγκρίνει ακόμη τη σύμβαση ή από τρίτη χώρα ή ΥΧΕ, καθώς 
είναι αναγκαίο να δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα συμμετέ 
χοντα κράτη μέλη να ελέγχουν κατά πόσο η ένταξη αυτή 
συνάδει με το δημόσιο συμφέρον ή τη δημόσια τάξη. 

(17) Δεδομένων των δεσμών μεταξύ των κρατών μελών και των 
ΥΧΕ, θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή των οικείων κρατών 
μελών στις διαδικασίες έγκρισης της συμμετοχής προτιθέμε 
νων μελών από ΥΧΕ. Ανάλογα με την ειδική διοικητική 
σχέση μεταξύ του κράτους μέλους και της ΥΧΕ, το κράτος 
μέλος θα πρέπει είτε να εγκρίνει τη συμμετοχή του προτι 
θέμενου μέλους από ΥΧΕ είτε να παρέχει στο κράτος μέλος 
στο οποίο θα ευρίσκεται η προτεινόμενη καταστατική έδρα 
του ΕΟΕΣ, γραπτή βεβαίωση ότι οι αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ 
έχουν εγκρίνει τη συμμετοχή του προτιθέμενου μέλους σύμ 
φωνα με προϋποθέσεις και διαδικασίες ισοδύναμες με εκείνες 
που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006. Η 
ίδια διαδικασία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περίπτωση 
προτιθέμενου μέλους από ΥΧΕ που επιθυμεί να ενταχθεί σε 
υφιστάμενο ΕΟΕΣ. 

(18) Επειδή τα καταστατικά δεν απαιτείται πλέον να περιέχουν 
όλες τις διατάξεις της σύμβασης, θα πρέπει τόσο η σύμβαση 
όσο και τα καταστατικά, να καταχωρίζονται ή να δημοσιεύο 
νται, ή και τα δύο. Επιπλέον, για λόγους διαφάνειας, θα 
πρέπει να δημοσιεύεται ανακοίνωση για την απόφαση σύστα 
σης ενός ΕΟΕΣ στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για λόγους συνοχής, η ανακοίνωση 
αυτή θα πρέπει να περιέχει τις λεπτομέρειες που ορίζονται 
στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006, 
όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό. 

(19) Ο σκοπός του ΕΟΕΣ θα πρέπει να επεκταθεί, ώστε να καλύ 
πτει τη διευκόλυνση της εδαφικής συνεργασίας και γενικό 
τερα την προαγωγή της, συμπεριλαμβανομένων του στρατη 
γικού σχεδιασμού και της αντιμετώπισης των περιφερειακών 
και τοπικών μελημάτων, σύμφωνα με την πολιτική συνοχής 
και τις άλλες ενωσιακές πολιτικές· αυτό θα έχει θετικό αντί 
κτυπο στη στρατηγική Ευρώπη 2020 ή στην υλοποίηση των 
μακρο-περιφερειακών στρατηγικών. Ως εκ τούτου, ένας 
ΕΟΕΣ θα πρέπει να είναι σε θέση να υλοποιεί δράσεις με 
χρηματοοικονομική στήριξη που δεν παρέχεται στο πλαίσιο 
της πολιτικής για τη συνοχή της Ένωσης. Επιπλέον, καθένα 
από τα μέλη στα κράτη μέλη ή στις εκπροσωπούμενες τρίτες 
χώρες θα πρέπει να απαιτείται να έχει την αρμοδιότητα που 
είναι αναγκαία για την αποτελεσματική λειτουργία ενός 
ΕΟΕΣ, εκτός εάν το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα εγκρίνει
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τη συμμετοχή συσταθέντος βάσει του εθνικού του δικαίου 
μέλους που παρά ταύτα δεν είναι αρμόδιο για όλα τα καθή 
κοντα που ορίζονται στη σύμβαση. 

(20) Ως νομικό μέσο οι ΕΟΕΣ δεν πρόκειται να καταστρατηγή 
σουν το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί με το κεκτημένο του 
Συμβουλίου της Ευρώπης που προσφέρει διάφορες ευκαιρίες 
και πλαίσια εντός των οποίων οι περιφερειακές και τοπικές 
αρχές μπορούν να δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επί 
πεδο, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων ομίλων ευρω 
περιφερειακής συνεργασίας ( 1 ), ή να θεσπίσουν μια σειρά 
ειδικών κοινών κανόνων που θα διέπουν ομοιόμορφα όλες 
τις σχετικές ρυθμίσεις σε ολόκληρη την Ένωση. 

(21) Τα ειδικά καθήκοντα ενός ΕΟΕΣ και η δυνατότητα που 
έχουν τα κράτη μέλη να περιορίζουν τις δράσεις που μπο 
ρούν να διεξάγουν οι ΕΟΕΣ, χωρίς τη χρηματοοικονομική 
στήριξη της Ένωσης, θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις 
διατάξεις που διέπουν το ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020. 

(22) Παρόλο που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1082/2006 ότι τα καθήκοντα ενός ΕΟΕΣ δεν αφο 
ρούν, μεταξύ άλλων, «ρυθμιστικές εξουσίες», που μπορούν 
να έχουν διαφορετικές νομικές συνέπειες σε διάφορα κράτη 
μέλη, η συνέλευση όλων των μελών του ΕΟΕΣ θα πρέπει, 
εντούτοις, να έχει τη δυνατότητα να καθορίσει, εφόσον η 
σύμβαση ΕΟΕΣ το ορίζει ρητά και σύμφωνα με το ενωσιακό 
και το εθνικό δίκαιο, τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
χρήσης ενός στοιχείου υποδομής που διαχειρίζεται ο ΕΟΕΣ 
ή τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες 
είναι δυνατή η παροχή μιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των δασμών και των 
τελών που πρέπει να καταβάλλουν οι χρήστες. 

(23) Συνεπεία του ανοίγματος των ΕΟΕΣ σε μέλη από τρίτες 
χώρες ή ΥΧΕ, η σύμβαση θα πρέπει να περιέχει λεπτομερείς 
διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή τους. 

(24) Η σύμβαση, επιπλέον μιας γενικής παραπομπής στο εφαρμο 
στέο δίκαιο, όπως προβλέπεται επί του παρόντος στο άρθρο 
2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006, θα πρέπει να 
απαριθμεί επίσης το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο που ισχύει 
για τον ΕΟΕΣ. Επιπλέον, το εν λόγω εθνικό δίκαιο θα πρέπει 
να είναι εκείνο του κράτους μέλους στο οποίο τα καταστα 
τικά όργανα ασκούν την εξουσία τους, ειδικά όταν το προ 
σωπικό που εργάζεται υπό την ευθύνη του διευθυντή και 
ευρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο 
ευρίσκεται η καταστατική έδρα του ΕΟΕΣ. Η σύμβαση θα 
πρέπει επίσης να παραθέτει το εφαρμοστέο ενωσιακό και 
εθνικό δίκαιο, το οποίο διέπει άμεσα τις δραστηριότητες 
του ΕΟΕΣ, οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο των καθηκό 
ντων που ορίζονται στη σύμβαση, ακόμα και όταν ο ΕΟΕΣ 
διαχειρίζεται δημόσιες υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος ή 
υποδομές. 

(25) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να καλύπτει προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι ΕΟΕΣ όσον αφορά τη διασυνοριακή 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων. 

(26) Δεδομένης της σημασίας των κανόνων που εφαρμόζονται 
στο προσωπικό των ΕΟΕΣ καθώς και των αρχών που διέπουν 
τις ρυθμίσεις όσον αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης και 
πρόσληψης προσωπικού, αυτοί οι κανόνες και αρχές θα 
πρέπει να αναφέρονται στη σύμβαση και όχι στα καταστατι 
κά. Θα πρέπει να καταστεί δυνατό να προβλεφθεί ότι θα 
μπορούν να ορίζονται στη σύμβαση διαφορετικές επιλεκτικές 
δυνατότητες όσον αφορά την επιλογή των κανόνων που 
εφαρμόζονται στο προσωπικό των ΕΟΕΣ. Οι ειδικές διατάξεις 
που αφορούν τις διαδικασίες διαχείρισης και πρόσληψης 
προσωπικού θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα καταστατικά. 

(27) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν περαιτέρω τις 
δυνατότητες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ( 2 ), ώστε να προβλεφθούν, βάσει κοινής συμφω 
νίας, εξαιρέσεις στον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου 
σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό προς όφελος ορισμένων 
προσώπων ή κατηγοριών προσώπων και για να θεωρηθεί ότι 
το προσωπικό των ΕΟΕΣ αποτελεί μία τέτοια κατηγορία 
προσώπων. 

(28) Δεδομένης της σημασίας των διατάξεων για την ευθύνη των 
μελών, οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να καλύπτονται από τη 
σύμβαση και όχι από το καταστατικό. 

(29) Στην περίπτωση που ένας ΕΟΕΣ έχει ως αποκλειστικό στόχο 
του τη διαχείριση ενός προγράμματος συνεργασίας ή μέρος 
αυτού, το οποίο υποστηρίζεται από το ΕΤΠΑ, ή όταν ένας 
ΕΟΕΣ ασχολείται με διαπεριφερειακή συνεργασία ή δίκτυα, 
δεν θα πρέπει να απαιτείται ενημέρωση σχετικά με το έδαφος 
στο οποίο μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του ο ΕΟΕΣ. Στην 
πρώτη περίπτωση, το έδαφος θα πρέπει να προσδιορίζεται 
και να αλλάζει, κατά περίπτωση, στο σχετικό πρόγραμμα 
συνεργασίας. Στη δεύτερη περίπτωση, επειδή κατά κύριο 
λόγο πρόκειται για άυλες δραστηριότητες, η απαίτηση ανά 
λογης ενημέρωσης θα δυσχέραινε την ένταξη νέων μελών σε 
δίκτυα διαπεριφερειακής συνεργασίας. 

(30) Οι διαφορετικές διατάξεις που αναφέρονται στον έλεγχο της 
διαχείρισης δημόσιων ταμείων, αφενός, και στον έλεγχο των 
λογαριασμών των ΕΟΕΣ, αφετέρου, θα πρέπει να διασαφηνι 
σθούν. 

(31) Θα πρέπει να γίνεται σαφέστερη διάκριση μεταξύ των ΕΟΕΣ 
τα μέλη των οποίων έχουν περιορισμένη ευθύνη και των Ε Ο 
ΕΣ τα μέλη των οποίων έχουν απεριόριστη ευθύνη. Επιπλέον, 
προκειμένου να μπορούν οι ΕΟΕΣ τα μέλη των οποίων έχουν 
περιορισμένη ευθύνη να ασκούν δραστηριότητες που ενδέ 
χεται να δημιουργήσουν χρέη, θα πρέπει να επιτρέπεται στα 
κράτη μέλη να απαιτούν από τους ΕΟΕΣ αυτούς τη σύναψη 
ασφαλιστηρίων συμβάσεων ή την κάλυψή των ΕΟΕΣ από 
κατάλληλη οικονομική εγγύηση έναντι των κινδύνων που 
συνδέονται με τις δραστηριότητές τους.
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(32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή 
τυχόν διατάξεις που έχουν θεσπίσει για την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006, και τυχόν τροποποιήσεις 
τους. Για να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και ο 
συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και 
της Επιτροπής των Περιφερειών, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διαβιβάζει αυτές τις διατάξεις στα κράτη μέλη και στην 
Επιτροπή των Περιφερειών. Η Επιτροπή των Περιφερειών 
έχει θέσει σε λειτουργία μια πλατφόρμα ΕΟΕΣ που επιτρέπει 
σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ανταλλάσσουν εμπειρίες 
και καλές πρακτικές και να βελτιώνουν την επικοινωνία για 
τις ευκαιρίες και προκλήσεις που προσφέρουν οι ΕΟΕΣ, 
διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπειριών για τη σύσταση 
ΕΟΕΣ σε εδαφικό επίπεδο και ανταλλάσσοντας βέλτιστες 
πρακτικές για την εδαφική συνεργασία. 

(33) Θα πρέπει να καθορισθεί μια νέα προθεσμία για την έκθεση 
όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1082/2006. Σύμφωνα με τον προσανατολισμό της 
Επιτροπής προς χάραξη πολιτικής που θα βασίζεται σε τεκ 
μηριωμένα στοιχεία, στην εν λόγω έκθεση θα πρέπει να 
εξετάζονται βασικά θέματα της αξιολόγησης στα οποία περι 
λαμβάνονται η αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνά 
φεια, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και στόχος απλοποίησης. 
Ως αποτελεσματικότητα θα πρέπει να νοούνται μεταξύ 
άλλων και οι προσπάθειες που καταβάλλονται στο εσωτερικό 
των διαφόρων υπηρεσιών της Επιτροπής, καθώς επίσης και 
από την Επιτροπή και από άλλους οργανισμούς, όπως από 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, για τη διάδοση 
γνώσεων σχετικά με το μέσο ΕΟΕΣ. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διαβιβάσει την εν λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και, σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του 
άρθρου 307 ΣΛΕΕ, την Επιτροπή Περιφερειών. Η έκθεση 
αυτή θα πρέπει να διαβιβασθεί έως την 1η Αυγούστου 
2018. 

(34) Προκειμένου να θεσπισθεί κατάλογος δεικτών προς χρήση 
στην αξιολόγηση και προετοιμασία της έκθεσης σχετικά με 
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

(35) Οι υπάρχοντες ΕΟΕΣ δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να 
προσαρμόσουν τη σύμβαση και τα καταστατικά τους στις 
τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 που 
εισάγει ο παρών κανονισμός. 

(36) Είναι αναγκαίο να διευκρινισθεί με βάση ποιο σύνολο κανό 
νων θα εγκρίνεται ο ΕΟΕΣ για τον οποίο έχει ξεκινήσει η 
διαδικασία έγκρισης πριν από την ημερομηνία εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού. 

(37) Προκειμένου να προσαρμοσθούν οι ισχύοντες εθνικοί κανό 
νες ώστε να εφαρμοσθεί ο παρών κανονισμός πριν υποβλη 
θούν στην Επιτροπή προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου 

της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, ο παρών κανονισμός 
θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται 6 μήνες μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του. Κατά την προσαρμογή 
των ισχυόντων εθνικών κανόνων, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες 
για την έγκριση των ΕΟΕΣ έχουν καθορισθεί και ότι, σύμ 
φωνα με τις νομικές και διοικητικές ρυθμίσεις τους, οι αρχές 
αυτές θα πρέπει να είναι και οι φορείς που θα είναι αρμόδιοι 
για την παραλαβή των γνωστοποιήσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006. 

(38) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή 
η βελτίωση του νομικού μέσου του ΕΟΕΣ, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και, επομένως, μπορεί 
να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί 
να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότη 
τας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότη 
τας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει 
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, 
δεδομένου ότι η προσφυγή στον ΕΟΕΣ είναι προαιρετική, 
σύμφωνα με το συνταγματικό σύστημα κάθε κράτους 
μέλους. 

(39) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 θα πρέπει, συνεπώς, να 
τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 τροποποιείται ως εξής: 

1) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής: 

α) Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο 
κείμενο: 

«1. Ένας ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας 
(«ΕΟΕΣ») δύναται να ιδρυθεί στο έδαφος της Ένωσης υπό 
τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό 
ντος κανονισμού. 

2. Ο ΕΟΕΣ αποσκοπεί στη διευκόλυνση και την προα 
γωγή ιδίως της εδαφικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομέ 
νων μίας ή περισσότερων συνιστωσών διασυνοριακής, δια 
κρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, μεταξύ των 
μελών του, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 
με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής της Ένωσης.»· 

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«5. Η καταστατική έδρα του ΕΟΕΣ ευρίσκεται σε κράτος 
μέλος βάσει του δικαίου του οποίου έχει συσταθεί τουλάχι 
στον ένα από τα μέλη του.»·
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2) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Οι πράξεις των καταστατικών οργάνων ενός ΕΟΕΣ 
διέπονται από τα εξής: 

α) τον παρόντα κανονισμό, 

β) τη σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 8, όπου επιτρέ 
πεται ρητά από τον παρόντα κανονισμό να το κάνουν, 
και 

γ) στην περίπτωση θεμάτων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ή εμπίπτουν σ’ 
αυτό μόνον εν μέρει, το εθνικό δίκαιο του κράτους 
μέλους στο οποίο ευρίσκεται η καταστατική έδρα του. 

Για τις ανάγκες καθορισμού του εφαρμοστέου δικαίου 
δυνάμει του ενωσιακού δικαίου ή του ιδιωτικού διεθνούς 
δικαίου, ο ΕΟΕΣ θεωρείται οντότητα του κράτους μέλους 
στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα.»· 

β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«1α. Οι δραστηριότητες ενός ΕΟΕΣ σχετικά με την εκτέ 
λεση καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγρα 
φοι 2 και 3, διέπονται εντός της Ένωσης από το εφαρμο 
στέο ενωσιακό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο όπως ορίζεται 
στη σύμβαση μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 8. 

Οι δραστηριότητες ενός ΕΟΕΣ που συγχρηματοδοτούνται 
από τον ενωσιακό προϋπολογισμό πληρούν τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το 
εθνικό δίκαιο που αφορά την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου αυτού.». 

3) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

«1. Οι ακόλουθες οντότητες μπορούν να γίνουν μέλη 
ενός ΕΟΕΣ: 

α) κράτη μέλη ή αρχές σε εθνικό επίπεδο· 

β) περιφερειακές αρχές· 

γ) τοπικές αρχές· 

δ) δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 
παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*) 
ή οργανισμοί δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του 
άρθρου 1 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (**)· 

ε) επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η παροχή υπηρε 
σιών γενικού οικονομικού συμφέροντος σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο· 

στ) εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή οργανισμοί ή 
δημόσιες επιχειρήσεις, αντίστοιχες με εκείνες που ανα 
φέρονται στο στοιχείο δ), τρίτων χωρών, με την επιφύ 
λαξη των όρων που θεσπίζονται στο άρθρο 3α. 

___________ 
(*) Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφο 
ρών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΕΕ L 134, 
30.4.2004, σ. 1). 

(**) Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμ 
βάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΕ L 134, 
30.4.2004, σ. 114).»· 

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«2. Ένας ΕΟΕΣ απαρτίζεται από μέλη που ευρίσκονται 
στο έδαφος τουλάχιστον δύο κρατών μελών, με εξαίρεση τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 3α παράγραφοι 2 και 5.». 

4) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 3α 

Ένταξη μελών από τρίτες χώρες και υπερπόντιες χώρες ή 
εδάφη (ΥΧΕ) 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3α, ένας ΕΟΕΣ 
μπορεί να απαρτίζεται από μέλη που προέρχονται από το 
έδαφος τουλάχιστον δύο κρατών μελών και μίας ή περισσότε 
ρων τρίτων χωρών που συνορεύουν με τουλάχιστον ένα από τα 
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών τους, εφόσον τα εν λόγω κράτη μέλη και τρίτες 
χώρες εκτελούν από κοινού δράσεις εδαφικής συνεργασίας ή 
εφαρμόζουν προγράμματα που στηρίζονται από την Ένωση. 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τρίτη χώρα ή 
ΥΧΕ θεωρείται ότι συνορεύει με ένα κράτος μέλος, συμπερι 
λαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών του, όταν η 
τρίτη χώρα ή η ΥΧΕ έχει κοινά χερσαία σύνορα με αυτό ή 
όταν, τόσο η τρίτη χώρα ή η ΥΧΕ όσο και ένα κράτος μέλος, 
είναι επιλέξιμα βάσει ενός κοινού προγράμματος θαλάσσιας 
διασυνοριακής ή διακρατικής συνεργασίας στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ή είναι επιλέξιμα βάσει 
άλλου προγράμματος διασυνοριακής ή θαλάσσιας συνεργασίας 
ή συνεργασίας για θαλάσσιες λεκάνες, συμπεριλαμβανομένων 
των περιπτώσεων που χωρίζονται από διεθνή ύδατα. 

2. Ένας ΕΟΕΣ μπορεί να απαρτίζεται από μέλη που προέρ 
χονται από το έδαφος ενός μόνο κράτους μέλους και μίας ή 
περισσοτέρων τρίτων χωρών που συνορεύουν με το εν λόγω 
κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών του, εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος θεωρεί ότι ο 
εν λόγω ΕΟΕΣ συμφωνεί με το πεδίο εφαρμογής της εδαφικής 
συνεργασίας του στο πλαίσιο διασυνοριακής ή διακρατικής 
συνεργασίας ή διμερών σχέσεων με τις εν λόγω τρίτες χώρες.
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3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, στις τρίτες 
χώρες που συνορεύουν με κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομέ 
νων των εξόχως απόκεντρων περιοχών του, περιλαμβάνονται 
και τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ των οικείων χωρών. 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 4α και υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ένας 
ΕΟΕΣ μπορεί επίσης να αποτελείται από μέλη που ευρίσκονται 
το έδαφος τουλάχιστον δύο κρατών μελών, συμπεριλαμβανο 
μένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών τους και από μία ή 
περισσότερες ΥΧΕ, είτε έχει μέλη από μία ή περισσότερες τρί 
τες χώρες είτε όχι. 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 4α και υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ένας ΕΟΕΣ 
μπορεί επίσης να αποτελείται από μέλη που ευρίσκονται στο 
έδαφος ενός μόνο κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών του και από μία ή περισσότερες 
ΥΧΕ, με ή χωρίς μέλη από μία ή περισσότερες τρίτες χώρες. 

6. ΕΟΕΣ δύναται να συσταθεί μόνον μεταξύ μελών προερ 
χομένων από ένα κράτος μέλος και μία ή περισσότερες ΥΧΕ 
που συνδέονται με το κράτος μέλος αυτό.». 

5) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«3. Μετά την κοινοποίηση δυνάμει της παραγράφου 2 
από προτιθέμενο μέλος, το κράτος μέλος που έχει παραλά 
βει την εν λόγω κοινοποίηση εγκρίνει, λαμβανομένης υπόψη 
της συνταγματικής του δομής, τη συμμετοχή του προτιθέ 
μενου μέλους στον ΕΟΕΣ και τη σύμβαση, εκτός εάν το εν 
λόγω κράτος μέλος κρίνει ότι: 

α) η συμμετοχή αυτή ή η σύμβαση δεν είναι σύμφωνη με 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

(i) τον παρόντα κανονισμό· 

(ii) άλλες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου που αφο 
ρούν τις πράξεις και τις δραστηριότητες του ΕΟΕΣ· 

(iii) διατάξεις εθνικού δικαίου που σχετίζονται με τις 
εξουσίες και τις αρμοδιότητες του προτιθέμενου 
μέλους· 

β) η συμμετοχή αυτή δεν δικαιολογείται για λόγους δημό 
σιου συμφέροντος ή δημόσιας πολιτικής του εν λόγω 
κράτους μέλους· ή 

γ) τα καταστατικά δεν συνάδουν με τη σύμβαση. 

Σε περίπτωση μη έγκρισης, το κράτος μέλος αναφέρει τους 
λόγους ς άρνησης της έγκρισης και προτείνει, εφόσον 
ενδείκνυται, τις αναγκαίες τροποποιήσεις στη σύμβαση. 

Το κράτος μέλος λαμβάνει την σχετική με την έγκριση 
απόφασή του εντός περιόδου έξι μηνών από την ημερομη 
νία παραλαβής της κοινοποίησης, σύμφωνα με την παρά 
γραφο 2. Εάν το κράτος μέλος που έχει παραλάβει τη 
κοινοποίηση δεν προβάλει αντίρρηση εντός της περιόδου 
αυτής, η συμμετοχή του προτιθέμενου μέλους στη σύμβαση 
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Ωστόσο, το κράτος μέλος στο 
οποίο θα ευρίσκεται η προτεινόμενη καταστατική έδρα του 
ΕΟΕΣ εγκρίνει επισήμως τη σύμβαση προκειμένου να επι 
τρέψει τη σύσταση του ΕΟΕΣ. 

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος ζητήσει συμπληρωμα 
τικές πληροφορίες από ένα προτιθέμενο μέλος, η προθεσμία 
που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο αναστέλλεται. Το διά 
στημα της αναστολής αρχίζει από την επομένη της ημερο 
μηνίας αποστολής των παρατηρήσεων του κράτους μέλους 
στο προτιθέμενο μέλος και διαρκεί έως ότου προτιθέμενο 
μέλος να απαντήσει σε αυτές. 

Ωστόσο, η αναστολή της προθεσμίας που αναφέρεται στο 
τρίτο εδάφιο δεν ενεργοποιείται εφόσον το προτιθέμενο 
μέλος υποβάλει την απάντηση του στις παρατηρήσεις του 
κράτους μέλους εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
έναρξη της περιόδου αναστολής. 

Κατά τη λήψη απόφασης για τη συμμετοχή προτιθέμενου 
μέλους σε ΕΟΕΣ, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
τους εθνικούς τους κανόνες.»· 

β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«3α. Στην περίπτωση ενός ΕΟΕΣ με προτιθέμενα μέλη 
από μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, το κράτος μέλος 
στο οποίο θα ευρίσκεται η προτεινόμενη καταστατική 
έδρα του ΕΟΕΣ διασφαλίζει, σε διαβούλευση με τα λοιπά 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, ότι πληρούνται οι όροι του 
άρθρου 3α και ότι η τρίτη χώρα έχει εγκρίνει τη συμμετοχή 
του προτιθέμενου μέλους, σύμφωνα με οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα: 

(α) ισοδύναμους όρους και διαδικασίες με εκείνους που 
θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, ή 

(β) συμφωνία που έχει συναφθεί τουλάχιστον μεταξύ ενός 
κράτους μέλους με βάση το δίκαιο του οποίου έχει 
συσταθεί το προτιθέμενο μέλος και της εν λόγω τρίτης 
χώρας.»· 

γ) οι παράγραφοι 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο 
κείμενο: 

«5. Τα μέλη συνομολογούν τη σύμβαση που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 και διασφαλίζουν την ύπαρξη συνοχής με την 
έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος 
άρθρου. 

6. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης ή των καταστατικών 
κοινοποιείται από τον ΕΟΕΣ στα κράτη μέλη με βάση το 
δίκαιο των οποίων έχουν συσταθεί τα μέλη του. Κάθε τρο 
ποποίηση της σύμβασης, εξαιρουμένης αποκλειστικά της 
περίπτωσης ένταξης νέου μέλους που αναφέρεται στην
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παράγραφο 6α στοιχείο α), εγκρίνεται από τα εν λόγω 
κράτη μέλη σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος 
άρθρου.»· 

δ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«6α. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται σε περί 
πτωση ένταξης νέων μελών σε υφιστάμενο ΕΟΕΣ: 

α) σε περίπτωση ένταξης νέου μέλους από κράτος μέλος 
που έχει ήδη εγκρίνει τη σύμβαση, η ένταξη αυτή εγκρί 
νεται μόνο από το κράτος μέλος με βάση το δίκαιο του 
οποίου έχει συσταθεί το νέο μέλος σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3 και 
κοινοποιείται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την 
καταστατική του έδρα ο ΕΟΕΣ· 

β) σε περίπτωση ένταξης νέου μέλους από κράτος μέλος 
που δεν έχει εγκρίνει ακόμη τη σύμβαση, εφαρμόζεται η 
διαδικασία της παραγράφου 6· 

γ) σε περίπτωση ένταξης νέου μέλους από τρίτη χώρα σε 
υφιστάμενο ΕΟΕΣ, η ένταξη εξετάζεται από το κράτος 
μέλος στο οποίο ευρίσκεται η καταστατική έδρα του 
ΕΟΕΣ σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3α»· 

6) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 4α 

Συμμετοχή μελών από ΥΧΕ 

Σε περίπτωση ΕΟΕΣ με προτιθέμενο μέλος από ΥΧΕ, το κράτος 
μέλος με το οποίο συνδέεται η ΥΧΕ διασφαλίζει ότι πληρού 
νται οι όροι του άρθρου 3α και, λαμβανομένης υπόψη της 
σχέσης του με την ΥΧΕ, είτε: 

α) εγκρίνει τη συμμετοχή του προτιθέμενου μέλους σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 3, ή 

β) βεβαιώνει εγγράφως στο κράτος μέλος στο οποίο θα ευρί 
σκεται η προτεινόμενη καταστατική έδρα του ΕΟΕΣ ότι οι 
αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ έχουν εγκρίνει τη συμμετοχή του 
προτιθέμενου μέλους σύμφωνα με προϋποθέσεις και διαδι 
κασίες ισοδύναμες με εκείνες που θεσπίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.». 

7) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 5 

Απόκτηση νομικής προσωπικότητας και δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα 

1. Η σύμβαση και τα καταστατικά καθώς και ενδεχόμενες 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους καταχωρίζονται ή δημοσι 
εύονται, ή και τα δύο, στο κράτος μέλος στο οποίο ο ΕΟΕΣ 
έχει την καταστατική του έδρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους. Ο ΕΟΕΣ αποκτά 
νομική προσωπικότητα από την ημέρα της καταχώρισης ή της 

δημοσίευσης της σύμβασης και των καταστατικών, όποια από 
τις δύο ημερομηνίες προηγείται. Τα μέλη ενημερώνουν τα 
οικεία κράτη μέλη και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά 
με την καταχώριση ή τη δημοσίευση της σύμβασης και των 
καταστατικών. 

2. Ο ΕΟΕΣ διασφαλίζει ότι, εντός δέκα εργάσιμων ημερών 
από την καταχώριση ή δημοσίευση της σύμβασης και των 
καταστατικών, αποστέλλεται αίτημα στην Επιτροπή των Περι 
φερειών σύμφωνα με τον μορφότυπο που περιέχεται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή στη συνέ 
χεια διαβιβάζει το εν λόγω αίτημα στην Υπηρεσία Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να δημοσιευθεί στη σειρά 
C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοί 
νωση για τη σύσταση του ΕΟΕΣ, που περιέχει τις πληροφορίες 
που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.». 

8) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακό 
λουθο κείμενο: 

«4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου, όταν τα καθήκοντα ενός ΕΟΕΣ, που αναφέ 
ρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3, καλύπτουν δράσεις που 
συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση, εφαρμόζεται η σχετική 
νομοθεσία που αφορά τον έλεγχο των κονδυλίων που παρέχει 
η Ένωση.». 

9) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: 

α) Οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο 
κείμενο: 

«2. Ο ΕΟΕΣ ενεργεί εντός των ορίων των καθηκόντων 
που του έχουν ανατεθεί, ήτοι της διευκόλυνσης και την 
προαγωγής της εδαφικής συνεργασίας για την ενίσχυση 
της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της 
Ένωσης, και της άρσης των εμποδίων στην εσωτερική αγο 
ρά. Καθένα από τα καθήκοντα αυτά καθορίζεται από τα 
μέλη του κατά τρόπο ώστε να εμπίπτουν στο πεδίο αρμο 
διότητας κάθε μέλους, εκτός εάν το κράτος μέλος ή η τρίτη 
χώρα εγκρίνει τη συμμετοχή μέλους συσταθέντος δυνάμει 
του εθνικού δικαίου του, ακόμα και εάν το μέλος αυτό δεν 
είναι αρμόδιο για όλα τα καθήκοντα που ορίζονται στη 
σύμβαση. 

3. Ένας ΕΟΕΣ μπορεί να διενεργεί ειδικές δράσεις εδα 
φικής συνεργασίας μεταξύ των μελών του, με την επιδίωξη 
του στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
με ή χωρίς την οικονομική συνεισφορά της Ένωσης. 

Τα καθήκοντα ενός ΕΟΕΣ μπορούν να αφορούν, κατά κύριο 
λόγο, την εφαρμογή προγραμμάτων συνεργασίας ή μέρους 
αυτών ή εφαρμογή δράσεων που έχουν τη στήριξη της 
Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανά 
πτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και/ή του 
Ταμείου Συνοχής.
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Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τα καθήκοντα που 
δύνανται να εκτελούν οι ΕΟΕΣ χωρίς την οικονομική συνει 
σφορά της Ένωσης. Ωστόσο, με την επιφύλαξη του άρθρου 
13, τα κράτη μέλη δεν αποκλείουν τα καθήκοντα που 
αφορούν τις επενδυτικές προτεραιότητες που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*). 

___________ 
(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [1299]/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμ 
βρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για 
την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259).» 

β) στην παράγραφο 4, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Ωστόσο, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό 
δίκαιο, η συνέλευση ενός ΕΟΕΣ που αναφέρεται στο άρθρο 
10 παράγραφος 1 στοιχείο α) μπορεί να καθορίσει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης ενός στοιχείου 
υποδομής το οποίο διαχειρίζεται ο ΕΟΕΣ, ή τους όρους 
και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα οποία είναι δυνατή η 
παροχή μιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, 
συμπεριλαμβανομένων των δασμών και τελών που πρέπει να 
καταβάλλουν οι χρήστες.». 

10) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακό 
λουθο κείμενο: 

«2. Στη σύμβαση διευκρινίζονται: 

α) η ονομασία του ΕΟΕΣ και η καταστατική του έδρα· 

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

γ) ο συγκεκριμένος στόχος και τα καθήκοντα του ΕΟΕΣ· 

δ) η διάρκεια του ΕΟΕΣ και οι προϋποθέσεις για τη διάλυσή 
του· 

ε) ο κατάλογος των μελών του ΕΟΕΣ· 

στ) ο κατάλογος των οργάνων του ΕΟΕΣ και οι αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους· 

ζ) το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο του κράτους 
μέλους στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα ο ΕΟΕΣ 
για τους σκοπούς της ερμηνείας και της επιβολής της 
εφαρμογής της σύμβασης· 

η) το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο του 
κράτους μέλους στο οποίο λειτουργούν τα καταστατικά 
όργανα του ΕΟΕΣ· 

θ) οι ρυθμίσεις για τη συμμετοχή μελών από τρίτες χώρες ή 
ΥΧΕ, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του προσδιο 
ρισμού του εφαρμοστέου δικαίου σε περίπτωση που ο 
ΕΟΕΣ εκτελεί καθήκοντα σε τρίτες χώρες ή ΥΧΕ· 

ι) το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο το οποίο σχε 
τίζεται άμεσα με τις δραστηριότητες του ΕΟΕΣ που διε 
ξάγονται στο πλαίσιο των καθηκόντων που ορίζονται στη 
σύμβαση· 

ια) οι κανόνες που ισχύουν για το προσωπικό του ΕΟΕΣ 
καθώς και οι αρχές που διέπουν τις ρυθμίσεις σχετικά με 
τις διαδικασίες διαχείρισης και πρόσληψης προσωπικού· 

ιβ) οι ρυθμίσεις για την ευθύνη του ΕΟΕΣ και των μελών του 
σύμφωνα με το άρθρο 12· 

ιγ) οι κατάλληλες ρυθμίσεις για την αμοιβαία αναγνώριση, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων για το δημοσιονομικό 
έλεγχο της διαχείρισης των δημοσίων κονδυλίων, και 

ιδ) οι διαδικασίες έγκρισης του καταστατικού και τροποποί 
ησης της σύμβασης, που συμμορφώνονται με τις υποχρε 
ώσεις των άρθρων 4 και 5. 

3. Στην περίπτωση που τα καθήκοντα ενός ΕΟΕΣ αφορούν 
αποκλειστικά τη διαχείριση προγράμματος συνεργασίας ή 
μέρους αυτού δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, 
ή στην περίπτωση που ο ΕΟΕΣ αφορά διαπεριφερειακή συνερ 
γασία ή δίκτυα, δεν απαιτούνται οι πληροφορίες που προβλέ 
πονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).». 

11) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 9 

Καταστατικά 

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

2. Τα καταστατικά του ΕΟΕΣ διευκρινίζουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα: 

α) τις διατάξεις λειτουργίας των διοικητικών οργάνων του και 
τις αρμοδιότητες των οργάνων αυτών, καθώς και τον 
αριθμό εκπροσώπων των μελών στα αρμόδια διοικητικά 
όργανα· 

β) τις διαδικασίες του για τη λήψη αποφάσεων· 

γ) τη γλώσσα ή τις γλώσσες εργασίας του· 

δ) τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία του· 

ε) τις διαδικασίες του όσον αφορά τη διαχείριση και την 
πρόσληψη προσωπικού · 

στ) τις ρυθμίσεις για τις οικονομικές συνεισφορές των μελών 
του· 

ζ) τους εφαρμοστέους λογιστικούς και δημοσιονομικούς 
κανόνες για τα μέλη του · 

η) τον διορισμό ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή για τους 
λογαριασμούς, και
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θ) τις διαδικασίες τροποποίησης του καταστατικού του, που 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις των άρθρων 
4 και 5.». 

12) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακό 
λουθο κείμενο: 

«2. Η κατάρτιση των λογαριασμών του, συμπεριλαμβανομέ 
νης, εφόσον απαιτείται, της συνοδευτικής ετήσιας έκθεσης, και 
ο έλεγχος και η δημοσίευση των εν λόγω λογαριασμών διέπο 
νται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο έχει 
την καταστατική του έδρα ο ΕΟΕΣ.». 

13) Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής: 

α) Στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Ο ΕΟΕΣ είναι υπεύθυνος για τα πάσης φύσεως χρέη του.»· 

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, στο βαθμό 
που τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΟΕΣ δεν επαρκούν 
για να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις, τα 
μέλη του φέρουν την ευθύνη για τα χρέη του ανεξάρτητα 
από τη φύση των χρεών αυτών, το δε μερίδιο της ευθύνης 
εκάστου μέλους ορίζεται ανάλογα με την οικονομική συνει 
σφορά του. Οι τεχνικές ρυθμίσεις για την εν λόγω οικονο 
μική συνεισφορά ορίζονται στα καταστατικά. 

Τα μέλη του ΕΟΕΣ μπορούν να προβλέπουν στα καταστα 
τικά ότι ευθύνονται, μετά την απώλεια της ιδιότητας του 
μέλους του εν λόγω ΕΟΕΣ, για υποχρεώσεις που προκύ 
πτουν από δραστηριότητες του ΕΟΕΣ κατά την περίοδο που 
ήσαν μέλη του. 

2α. Εάν η ευθύνη τουλάχιστον ενός μέλους ΕΟΕΣ από 
κράτος μέλος είναι περιορισμένη λόγω των διατάξεων του 
εθνικού δικαίου βάσει του οποίου έχει συσταθεί, τα λοιπά 
μέλη μπορούν επίσης να περιορίζουν την ευθύνη τους στη 
σύμβαση, εφόσον τους παρέχεται η δυνατότητα από τις 
διατάξεις του εθνικού δικαίου με τις οποίες εφαρμόζεται 
ο παρών κανονισμός. 

Η ονομασία των ΕΟΕΣ των οποίων τα μέλη έχουν περιορι 
σμένη ευθύνη περιλαμβάνει τον όρο «περιορισμένη ευθύνη». 

Οι απαιτήσεις έκδοσης της σύμβασης, των καταστατικών 
και των λογαριασμών ενός ΕΟΕΣ τα μέλη του οποίου 
έχουν περιορισμένη ευθύνη, είναι τουλάχιστον ισοδύναμες 
με τις αντίστοιχες απαιτήσεις για άλλα είδη νομικών οντο 
τήτων περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες έχουν συσταθεί 
δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο ο 
ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα. 

Στην περίπτωση ΕΟΕΣ του οποίου τα μέλη έχουν περιορι 
σμένη ευθύνη, κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να 
απαιτήσει από τον ΕΟΕΣ να συνάψει κατάλληλες ασφαλι 
στήριες συμβάσεις ή να καλυφθεί από εγγύηση τράπεζας ή 
άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στο 
κράτος μέλος ή από μέσο παρεχόμενο ως εγγύηση από 

δημόσιο φορέα ή από το κράτος μέλος για την κάλυψη των 
κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητες του 
ΕΟΕΣ.». 

14) Στο άρθρο 15 παράγραφος 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο: 

«2. Εκτός εάν προβλέπεται άλλως από τον παρόντα κανονι 
σμό, για τις διαφορές στις οποίες εμπλέκεται ΕΟΕΣ εφαρμόζε 
ται το δίκαιο της Ένωσης περί δικαιοδοσίας. Για κάθε περί 
πτωση που δεν εμπίπτει στο εν λόγω δίκαιο της Ένωσης, 
αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα δικαστήρια 
του κράτους μέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική 
του έδρα.». 

15) Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις κατάλληλες διατάξεις 
για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
με τον καθορισμό αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για 
τη διαδικασία έγκρισης σύμφωνα με τις νομικές και τις 
διοικητικές τους ρυθμίσεις. 

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 του ΕΟΕΣ, κατά 
την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1, τα οποία έχουν 
συσταθεί βάσει του δικαίου του εν λόγω κράτους μέλους, 
κατά το βαθμό που αφορά την εδαφική συνεργασία εντός 
του κράτους μέλους αυτού. 

Το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τυχόν διατάξεις 
που έχουν θεσπισθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου καθώς 
και τις τροποποιήσεις τους. Η Επιτροπή στη συνέχεια δια 
βιβάζει τις διατάξεις αυτές στα άλλα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή των Περιφερειών.»· 

β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«1α. Οι διατάξεις της παραγράφου 1, στον βαθμό που 
αφορούν κράτος μέλος με το οποίο συνδέεται μια ΥΧΕ, 
διασφαλίζουν επίσης, λαμβανομένης υπόψη της σχέσης 
του με την ΥΧΕ, την ουσιαστική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού όσον αφορά την ΥΧΕ που συνορεύει με άλλα 
κράτη μέλη ή εξόχως απόκεντρες περιοχές αυτών των κρα 
τών μελών.». 

16) Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 17 

Έκθεση 

Έως την 1η Αυγούστου 2018, η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή των 
Περιφερειών έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονι 
σμού, στην οποία αξιολογούνται βάσει δεικτών, η αποτελεσμα 
τικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια προς τον σκοπό, η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και οι δυνατότητες απλούστευ 
σής του.
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Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιο 
δότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 17α, σχετικά με την 
κατάρτιση του καταλόγου των δεικτών που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο.». 

17) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 17α 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατί 
θεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου 

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 17 δεύτερη παράγραφος 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από 21ης Δεκεμβρίου 
2013 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 17 δεύ 
τερη παράγραφος μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανά 
κλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσί 
ευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει 
το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επι 
τροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού 
λιο και στο Συμβούλιο. 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του 
άρθρου 17 δεύτερη παράγραφος τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον 
δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η 
πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμ 
βούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοι 
νοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επι 
τροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή 
παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.». 

Άρθρο 2 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι ΕΟΕΣ που έχουν ιδρυθεί πριν από τις 21ης Δεκεμβρίου 
2013 δεν υποχρεούνται να ευθυγραμμίσουν τη σύμβαση και τα 
καταστατικά τους με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1082/2006, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό. 

2. Στην περίπτωση ΕΟΕΣ για τους οποίους έχει ξεκινήσει η 
διαδικασία του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 
πριν από τις 22ης Ιουνίου 2014 και για τους οποίους εκκρεμεί 
μόνο η καταχώριση ή η δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006, η σύμβαση και το καταστατικό 
καταχωρίζονται ή δημοσιοποιούνται, ή αμφότερα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 πριν από την 
τροποποίησή του από τον παρόντα κανονισμό. 

3. Οι ΕΟΕΣ για τους οποίους η διαδικασία του άρθρου 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 έχει ξεκινήσει περισσότερο από 
έξι μήνες πριν από τις 22ης Ιουνίου 2014 εγκρίνονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 πριν από την 
τροποποίησή του από τον παρόντα κανονισμό. 

4. Οι ΕΟΕΣ εκτός από εκείνους που αναφέρονται στις παραγρά 
φους 2 και 3 του παρόντος άρθρου για τους οποίους η διαδικασία 
του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ξεκίνησε πριν 
από 22ης Ιουνίου 2014, εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 όπως τροποποιείται από τον 
παρόντα κανονισμό. 

5. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1082/2006 όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό 
το αργότερο έως τις 22ης Ιουνίου 2014. 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα της 
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω 
σης. 

Εφαρμόζεται από τις 22ης Ιουνίου 2014 

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

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2013. 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

M. SCHULZ 

Για το Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

R. ŠADŽIUS

EL 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/313



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Μορφότυπο των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΟΕΣ) 

Η επωνυμία των ΕΟΕΣ των οποίων τα μέλη έχουν περιορισμένη ευθύνη περιλαμβάνει τον όρο «περιορισμένη ευθύνη» (άρθρο 
12 παράγραφος 2α). 

Ο αστερίσκος* υποδηλώνει τα υποχρεωτικά πεδία.

EL L 347/314 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013



EL 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/315



EL L 347/316 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013



Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την 
ευαισθητοποίηση και τα άρθρα 4 και 4α του κανονισμού για τον ΕΟΕΣ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να καταβάλουν πιο συντονισμένες προ 
σπάθειες για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση εντός και μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών με 
σκοπό τη βελτίωση της προβολής των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΕΟΕΣ ως διαθέσιμα μέσα για τη 
διασυνοριακή συνεργασία σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ. 

Σ' αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούν τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν κατάλληλες δράσεις συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των αρχών των 
διαφορετικών κρατών μελών με σκοπό την εξασφάλιση σαφών, αποτελεσματικών και διάφανων διαδικασιών έγκρι 
σης νέων ΕΟΕΣ εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων.

EL 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/317



Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την 
ευαισθητοποίηση και το άρθρο 1 παράγραφος 9 του κανονισμού για τον ΕΟΕΣ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι, κατά την εφαρμογή του άρθρου 9, 
παράγραφος 2, στοιχείο (θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1082/2006 όπως έχει τροποποιηθεί, τα κράτη μέλη, όταν 
θα προβαίνουν σε αξιολόγηση των εφαρμοστέων κανόνων στα μέλη του προσωπικού του ΕΟΕΣ, όπως προτείνεται 
στο σχέδιο σύμβασης, θα καταβάλλουν προσπάθειες για να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους διαθέσιμες εναλλα 
κτικές δυνατότητες στο καθεστώς απασχόλησης τις οποίες ο ΕΟΕΣ θα επιλέξει σύμφωνα με το ιδιωτικό ή με το 
δημόσιο δίκαιο. 

Στην περίπτωση που οι συμβάσεις απασχόλησης για το προσωπικό του ΕΟΕΣ διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο, τα 
κράτη μέλη θα λαμβάνουν επίσης υπόψη και τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, όπως τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο 
δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι), καθώς και τη συναφή νομολογία των άλλων κρατών μελών τα οποία 
εκπροσωπούνται στον ΕΟΕΣ. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή είναι εξάλλου εν γνώσει του γεγονότος ότι, στην 
περίπτωση που οι συμβάσεις απασχόλησης για τα μέλη του προσωπικού του ΕΟΕΣ διέπονται από το δημόσιο 
δίκαιο, εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις δημοσίου δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο 
το αντίστοιχο όργανο του ΕΟΕΣ. Ωστόσο, οι εθνικές διατάξεις δημοσίου δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο ο 
ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα μπορούν να εφαρμόζονται για τα μέλη του προσωπικού του ΕΟΕΣ τα οποία 
υπόκειντο ήδη στους κανόνες αυτούς πριν καταστούν μέλη του προσωπικού ενός ΕΟΕΣ.

EL L 347/318 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013



Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον ρόλο 
της Επιτροπής των Περιφερειών στο πλαίσιο της πλατφόρμας του ΕΟΕΣ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή λαμβάνουν γνώση του αξιόλογου έργου το οποίο 
επιτελεί η Επιτροπή των Περιφερειών στο πλαίσιο της Πλατφόρμας ΕΟΕΣ την οποία διαχειρίζεται και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή των Περιφερειών να εξακολουθήσει να ασκεί ελέγχους στις δραστηριότητες των υφισταμένων ΕΟΕΣ 
και των ΕΟΕΣ που βρίσκονται υπό σύσταση, να διοργανώνει ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και να εντοπίζει 
κοινά θέματα προς εξέταση.

EL 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/319


	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων

