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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1082/2006/EK RENDELETE
(2006. július 5.)
az európai területi együttműködési csoportosulásról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(5)

Az Európa Tanács vívmányai különböző lehetőségeket
és kereteket biztosítanak a helyi és regionális hatóságok
területi együttműködésére. Ezen eszköz nem irányul sem
az ilyen egyéb keretek megkerülésére, sem pedig arra,
hogy olyan konkrét közös szabályokat határozzon meg,
amelyek a Közösség egészében egyetemesen szabályoznák e rendelkezéseket.

(6)

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006.
július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (4) bővíti az
európai területi együttműködés támogatására fordítható
eszközök számát.

(7)

Ugyancsak szükségszerű lehetővé tenni és nyomon
követni a Közösség pénzügyi hozzájárulása nélkül, területi együttműködésben megvalósuló fellépéseket.

(8)

A területi együttműködés akadályainak legyőzése érdekében szükségszerű egy közösségi szintű együttműködésre vonatkozó eszköz létrehozása, amely
lehetővé teszi a Közösség területén jogi személyiséggel
felruházott együttműködési csoportosulások, név szerint
európai területi együttműködési csoportosulások (a továbbiakban: csoportosulás) létrehozását. A csoportosuláshoz történő csatlakozás önkéntes.

(9)

Helyénvaló a csoportosulásokat olyan joggal felruházni,
mely szerint a tagok nevében eljárhatnak, különös tekintettel a csoportosulásokat alkotó regionális és helyi
önkormányzatokra.

(10)

A csoportosulások feladat- és hatáskörét egyezményben
kell megállapítani.

(11)

A csoportosulások számára lehetővé kell tenni, hogy
tevékenységüket egyrészről a Közösség által társfinanszírozott, területi együttműködésben megvalósuló programok vagy projektek végrehajtása során, különösen az
1083/2006/EK rendelettel és az Európai Regionális
Fejlesztési Alapról szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) összhangban
működő strukturális alapok keretében, másrészről
a kizárólag a tagállamok, valamint azok regionális vagy
helyi hatóságai által kezdeményezett, területi együttműködésben megvalósuló fellépések végrehajtása során
a Közösség pénzügyi hozzájárulásával vagy anélkül
végezzék.

(12)

Hangsúlyozni kell, hogy a regionális és helyi hatóságok,
valamint a tagállamok pénzügyi kötelezettségét a csoportosulások megalakítása nem érinti, sem a közösségi,
sem a nemzeti alapok kezelése tekintetében.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 159. cikke harmadik albekezdésére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),
tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére (2),
a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),
mivel:
(1)

(2)

A Szerződés 159. cikkének harmadik bekezdése
a Szerződésben előirányzott gazdasági és társadalmi
kohézió megvalósítását célzó, a cikk első albekezdésében
foglalt alapokon kívül végrehajtott egyedi fellépésekről
szóló határozatokról rendelkezik. A közösségi terület
egészének összehangolt fejlődése és a teljesebb gazdasági,
társadalmi és területi kohézió egyben magában foglalja
a területi együttműködés erősítését is. E célból helyénvaló a területi együttműködésben megvalósuló fellépések
végrehajtási feltételeinek javításához szükséges intézkedések elfogadása.
A tagállamok, különösen a régiók és a helyi hatóságok
által a területi együttműködésben, az eltérő nemzeti
jogok és eljárások keretében megvalósuló fellépések
végrehajtása és irányítása során megtapasztalt komoly
nehézségek enyhítése érdekében intézkedések szükségesek.

(3)

Különösen figyelembe véve a Közösség szárazföldi és
tengeri határai számának a bővítés következményeképpen létrejött növekedését, szükségszerű megkönnyíteni a Közösségen belül a területi együttműködés erősítését.

(4)

A már létező eszközök, mint például az Európai Gazdasági Egyesülés, kevésbé bizonyultak alkalmasnak az
INTERREG közösségi kezdeményezés keretében a 2000–
2006-os programozási időszak alatt működő strukturált
együttműködés megszervezésére.

(1) HL C 255., 2005.10.14., 76. o.
(2) HL C 71., 2005.3.22., 46. o.
(3) Az Európai Parlament 2005. július 6-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2006. június 12-i közös
álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az Európai
Parlament 2006. július 4-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem
tették közzé).

(4) Lásd e Hivatalos Lap 25. oldalát.
(5) Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.
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Hangsúlyozni kell, hogy a regionális vagy helyi hatóságok által hatóságként gyakorolt hatáskörök, különösen
a rendőrségi és a szabályozói hatáskörök, nem képezhetik egyezmény tárgyát.

(14)

A csoportosulás kidolgozza saját alapszabályát, létrehozza szerveit, valamint megállapítja a költségvetésére és
a pénzügyi felelősségére vonatkozó szabályokat.

(15)

A területi együttműködés feltételeit a Szerződés
5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban kell megteremteni. Az e cikkben meghatározott
arányosság elvének megfelelően ez a rendelet
a tagállamok alkotmányos rendjét tiszteletben tartva
nem lépi túl a célok eléréséhez szükséges mértéket, mivel
a csoportosuláshoz történő csatlakozás önkéntes.

(16)

A Szerződés 159. cikkének harmadik bekezdése nem
teszi lehetővé harmadik országok jogalanyainak bevonását az említett rendelkezésen alapuló jogi aktusba.
A csoportosulás létrehozását lehetővé tevő közösségi
intézkedés elfogadása azonban nem zárja ki annak
lehetőségét, hogy harmadik országok jogalanyai részt
vegyenek az e rendeletnek megfelelően létrehozott
csoportosulásban, amennyiben a harmadik ország
jogszabályai vagy a tagállamok és harmadik országok
közötti megállapodások azt lehetővé teszik,
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a) e rendelet;
b) amennyiben e rendelet kifejezetten megengedi, a 8. és
9. cikkben említett egyezmény és alapszabály rendelkezései;
c) az e rendelet rendelkezései által nem, vagy csak részben
szabályozott kérdések esetében azon tagállam jogszabályai,
amelyben a csoportosulás létesítő okirat szerinti székhelye
található.
Amennyiben a közösségi jog vagy a nemzetközi magánjog
értelmében szükséges a csoportosulás aktusaira vonatkozó
jogot választani, a csoportosulást annak a tagállamnak
a jogalanyaként kell kezelni, amelyben létesítő okirat szerinti
székhelye található.
(2) Ha valamely tagállam több olyan területet foglal
magában, amely saját szabályokkal bír az alkalmazandó jog
tekintetében, az (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmazandó
jog magában foglalja az adott területek jogszabályait is, figyelembe véve az érintett tagállam alkotmányos rendjét.

3. cikk
A csoportosulás összetétele
(1) A csoportosulás a következő kategóriák közül egyhez
vagy többhöz tartozó tagokból áll, azok nemzeti jogszabályok
alapján fennálló hatáskörének korlátain belül:
a) tagállamok;

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

b) regionális hatóságok;
c) helyi hatóságok;

1. cikk
A csoportosulások természete
(1) Európai
területi
együttműködési
csoportosulás
(a továbbiakban: a csoportosulás) hozható létre a Közösség
területén, az e rendeletben meghatározott feltételek és szabályok szerint.
(2) A csoportosulás célja, hogy a gazdasági és társadalmi
kohézió megerősítésének kizárólagos céljából a 3. cikk
(1) bekezdésében meghatározottak szerint tagjai között
lehetővé tegye és előmozdítsa a határokon átnyúló, transznacionális és/vagy interregionális együttműködést (a továbbiakban:
területi együttműködés).
(3)

E kategóriák egyikébe vagy közülük többe tartozó szervezetekből álló társulások szintén tagok lehetnek.
(2) A csoportosulás olyan tagokból áll, amelyek legalább két
tagállam területén helyezkednek el.

4. cikk
A csoportosulás létrehozása

A csoportosulás jogi személyiséggel rendelkezik.

(4) A csoportosulás minden tagállamban az adott tagállam
jogában a jogi személyeknek biztosított legteljesebb jogképességgel rendelkezik. Így különösen ingó és ingatlan vagyont
szerezhet vagy azzal rendelkezhet és személyzetet foglalkoztathat, valamint bíróság előtt eljárhat.

2. cikk
Alkalmazandó jog
(1)

d) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i
2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1)
1. cikke (9) bekezdésének második albekezdése értelmében
vett közjogi intézmények.

A csoportosulásra a következők vonatkoznak:

(1) A csoportosulás létrehozására irányuló határozat meghozatalát annak leendő tagjai kezdeményezik.
(2)

Valamennyi leendő tag:

a) a csoportosulásban való részvételi szándékáról értesíti azt
a tagállamot, amelynek a joga alapján a tag létrejött; és
b) eljuttatja az e rendelet 8. és 9. cikkében említett egyezményés alapszabály-javaslat egy másolatát e tagállamhoz.
(1) HL L 134., 2004.4.30., 114. o. A legutóbb a 2083/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 333., 2005.12.20., 28. o.) módosított
irányelv.
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(3) A leendő tag által a (2) bekezdés értelmében küldött értesítést követően az érintett tagállam alkotmányos rendjének
figyelembevételével jóváhagyja a leendő tag részvételét
a csoportosulásban, kivéve, ha úgy ítéli meg, hogy e részvétel –
beleértve a leendő tag hatáskörét és feladatait – nem felel meg
e rendeletnek vagy a nemzeti jognak, vagy e részvétel nem
indokolt az adott tagállam közérdeke vagy közrendje alapján.
Ilyen esetben a tagállamnak meg kell indokolnia a jóváhagyás
megtagadását.
A tagállamnak főszabályként a (2) bekezdéssel összhangban
álló, elbírálásra alkalmas kérelem kézhezvételétől számított
három hónapon belül döntést kell hoznia.
A leendő tag csoportosulásban való részvételére vonatkozó
döntés meghozatala során a tagállamok alkalmazhatják
a nemzeti szabályokat.
(4) A tagállamok kijelölik a (2) bekezdésben foglalt értesítések és dokumentumok kézhezvételére illetékes hatóságokat.
(5) A tagok megállapodnak a 8. cikkben említett egyezményről és a 9. cikkben említett alapszabályról, és biztosítják,
hogy az egyezmény és az alapszabály összhangban álljon
a tagállamoknak az e cikk (3) bekezdése szerinti jóváhagyásával.
(6) Az egyezmény bármely módosítását és az alapszabály
bármely lényegi módosítását a tagállamok az e cikkben foglalt
eljárás szerint hagyják jóvá. Az alapszabály jelentős módosításainak azokat kell tekinteni, amelyek közvetve vagy közvetlenül
az egyezmény módosításával járnak.

L 210/21
6. cikk

A közalapok kezelésének ellenőrzése
(1) A közalapok csoportosulás általi kezelésének ellenőrzését
annak a tagállamnak az illetékes hatóságai szervezik meg,
amelyben a csoportosulás létesítő okirat szerinti székhelye található. Az a tagállam, amelyben a csoportosulás létesítő okirat
szerinti székhelye található, e feladat elvégzésére illetékes hatóságot jelöl ki, a csoportosulásban való részvételnek a 4. cikk
értelmében történő jóváhagyását megelőzően.
(2) Amennyiben a többi érintett tagállam nemzeti jogszabályai azt előírják, annak a tagállamnak a hatóságai, amelyben
a csoportosulás létesítő okirat szerinti székhelye található,
meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
a többi érintett tagállam illetékes hatóságai számára lehetővé
tegyék a csoportosulás e tagállamokban végzett cselekményeinek a területükön való ellenőrzését, valamint a megfelelő
információk cseréjét.
(3) Valamennyi ellenőrzésnek a nemzetközileg elfogadott
ellenőrzési standardok szerint kell lezajlania.
(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés rendelkezéseinek sérelme
nélkül, amennyiben valamely csoportosulásnak a 7. cikk
(3) bekezdésének első vagy második albekezdésében említett
feladatai a Közösség által társfinanszírozott fellépésekre is kiterjednek, a Közösség által biztosított alapok ellenőrzésére vonatkozó megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni.
(5) Az a tagállam, amelyben a csoportosulás létesítő okirat
szerinti székhelye található, tájékoztatja a többi érintett tagállamot az ellenőrzések során felmerülő valamennyi nehézségről.

7. cikk
5. cikk

Feladatok

Jogi személyiség megszerzése és a Hivatalos Lapban való
kihirdetés

(1) A csoportosulás végrehajtja azokat a feladatokat,
amelyeket a tagjai e rendelettel összhangban a hatáskörébe
utalnak. Feladatait a tagok által elfogadott egyezmény állapítja
meg, a 4. és 8. cikkel összhangban.

(1) A 9. cikkben említett alapszabályt és annak bármely
későbbi módosítását az abban a tagállamban alkalmazandó
nemzeti jognak megfelelően kell bejegyezni és/vagy kihirdetni,
amelyben a csoportosulás a létesítő okirat szerinti székhellyel
rendelkezik. A csoportosulás a bejegyzés vagy a kihirdetés
napján – attól függően, hogy melyik történik előbb – szerez
jogi személyiséget. A tagok tájékoztatják az érintett tagállamokat és a Régiók Bizottságát az egyezményről és az alapszabály bejegyzéséről és/vagy kihirdetéséről.
(2) A csoportosulás biztosítja, hogy az alapszabály bejegyzését és/vagy kihirdetését követő tíz munkanapon belül
megküldik az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak
Hivatala részére az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő
közlemény közzétételére irányuló kérelmet, amelyben bejelentésre kerül a csoportosulás létrehozatala, beleértve a nevéről,
célkitűzéseiről, tagjairól és létesítő okirat szerinti székhelyének
címéről szóló részleteket is.

(2) A csoportosulás a rábízott feladatok határain belül
köteles eljárni, amelyek a gazdasági és társadalmi kohézió
megerősítését célzó területi együttműködés lehetővé tételére és
elősegítésére korlátozódnak, és amelyeket a csoportosulás tagjai
határoznak meg úgy, hogy valamennyi feladatnak minden
egyes tag nemzeti joga szerinti hatáskörén belül kell lennie.
(3) A csoportosulások feladatai elsődlegesen a Közösség – az
Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap
és/vagy a Kohéziós Alap révén nyújtott – társfinanszírozásában,
területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtására korlátozódnak.
A csoportosulások a tagjaik közötti területi együttműködés
keretén belüli egyéb egyedi fellépéseket hajthatnak végre az
1. cikk (2) bekezdésében említett célkitűzésen belül, a Közösség
pénzügyi hozzájárulásával vagy anélkül.
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A tagállamok korlátozhatják azon feladatok körét, amelyeket
a csoportosulások a Közösség pénzügyi hozzájárulása nélkül
végezhetnek. E feladatoknak azonban legalább az
1080/2006/EK rendelet 6. cikkében felsorolt együttműködési
fellépésekre kell kiterjedniük.
(4) A csoportosulásra a tagjai által bízott feladatok nem
érintik a közjog által rájuk ruházott hatáskörök gyakorlását, és
az állam vagy egyéb közigazgatási hatóságok általános érdekeinek védelmét célzó feladatok – például a rendőrségi és
szabályozói hatáskörök, igazságügyi és külpolitikai feladatok –
ellátását.
(5) A csoportosulás tagjai egyhangúlag úgy határozhatnak,
hogy a feladatok végrehajtására felhatalmazzák a tagok egyikét.

8. cikk
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c) a munkanyelv vagy munkanyelvek;
d) a működésével, különösen a személyzeti ügyek irányításával,
a személyfelvételi eljárásokkal kapcsolatos megállapodások,
a munkaszerződés természete;
e) a tagok pénzügyi hozzájárulásának szabályai, valamint
a csoportosulás minden egyes tagjának a csoportosulás
tekintetében alkalmazandó számviteli és költségvetési szabályai, beleértve a pénzügyi szabályokat is;
f) a tagok pénzügyi felelősségére vonatkozó rendelkezések
a 12. cikk (2) bekezdésével összhangban;
g) a független külső ellenőrök kijelöléséért felelős hatóságok; és
h) az alapszabály módosítására vonatkozó eljárások, amelyeknek meg kell felelniük a 4. és 5. cikkben foglalt kötelezettségeknek.

Az egyezmény

10. cikk

(1) A csoportosulást a tagjai által a 4. cikkel összhangban,
egyhangúlag kötött egyezmény szabályozza.

A csoportosulás felépítése

(2)

Az egyezmény az alábbiakat határozza meg:

a) a csoportosulás neve és létesítő okirat szerinti székhelye,
amelynek annak a tagállam területén kell lennie, amelynek
joga szerint legalább egy tagját alapították;
b) annak a területnek a kiterjedése, amelyen a csoportosulás
elláthatja a feladatait;
c) a csoportosulás különös célkitűzése és feladatai, működési
időtartama és a megszűnésére vonatkozó feltételek;
d) a csoportosulás tagjainak jegyzéke;
e) az egyezmény értelmezésére és végrehajtására alkalmazandó
jog, amely annak a tagállamnak a joga, amelyben
a csoportosulás létesítő okirat szerinti székhelye található;
f) kölcsönös elismerésre vonatkozó megfelelő megállapodások,
beleértve a pénzügyi ellenőrzést szolgáló kölcsönös elismerést is; és
g) az egyezmény módosítására vonatkozó eljárások, amelyeknek meg kell felelniük a 4. és az 5. cikkben foglalt kötelezettségeknek.

9. cikk

(1)

A csoportosulás legalább a következő szervekből áll:

a) a csoportosulás tagjainak képviselőiből álló közgyűlés;
b) a csoportosulás képviseletét ellátó és annak nevében eljáró
igazgató.
(2) Az alapszabály rendelkezhet egyértelműen meghatározott
hatáskörrel bíró további szervekről is.
(3) A csoportosulás felel szervei cselekményeiért harmadik
felek irányában, még abban az esetben is, ha e cselekmények
nem tartoznak a csoportosulás feladatai közé.

11. cikk
Költségvetés
(1) A csoportosulás éves költségvetést állít össze, amelyet
a közgyűlés fogad el, és amely tartalmazza különösen a folyó
költségeket, és amennyiben szükséges, a működési költségeket.
(2) A pénzügyi kimutatások elkészítése, beleértve – amenynyiben kötelező – a kísérő éves jelentést is, valamint a pénzügyi
kimutatások ellenőrzése és közzététele a 2. cikk (1) bekezdése
c) pontjának megfelelően történik.

Alapszabály
(1) A csoportosulás alapszabályát az egyezmény alapján
a tagok egyhangúlag fogadják el.
(2) A csoportosulás alapszabálya legalább az egyezmény
valamennyi rendelkezését és az alábbiakat tartalmazza:
a) a csoportosulás szervei működésére és hatáskörére vonatkozó rendelkezések, valamint a tagok képviselőinek száma
az érintett szervekben;
b) a csoportosulás döntéshozatali eljárásai;

12. cikk
Felszámolás, fizetésképtelenség, átutalások teljesítésének
felfüggesztése és felelősség
(1) Felszámolás, fizetésképtelenség, átutalások teljesítésének
felfüggesztése és hasonló eljárások esetén, amennyiben a (2) és
a (3) bekezdés másként nem rendelkezik, a csoportosulásra
azon tagállam jogszabályai az irányadóak, amelyben annak
létesítő okirat szerinti székhelye található.
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14. cikk

Amennyiben a csoportosulás vagyona nem elegendő pénzügyi
kötelezettségei teljesítésére, a csoportosulás bármilyen jellegű
tartozásáért a csoportosulás tagjai tartoznak felelősséggel
hozzájárulásuk arányában, kivéve, ha az a nemzeti jogszabály,
amelynek értelmében a csoportosulás valamely tagját létrehozták, az ilyen tag felelősségét kizárja vagy korlátozza. Az
említett hozzájárulás módozatait az alapszabály tartalmazza.

Megszüntetés

Amennyiben a csoportosulás legalább egy tagjának felelőssége
azon nemzeti jogból következően, amelynek hatálya alatt
megalakult, korlátolt, az alapszabályban a többi tag is korlátozhatja saját felelősségét.
Az alapszabályban a tagok rögzíthetik, hogy adott csoportosulásbeli tagságuk megszűnése után is felelősséget vállalnak
azokra a kötelezettségekre, amelyek tagságuk ideje alatt
a csoportosulás tevékenységei nyomán keletkeztek.
Annak a csoportosulásnak az elnevezésében, amelynek tagjai
korlátolt felelősséggel rendelkeznek, fel kell tüntetni a korlátolt
szót.
A korlátolt felelősségű tagokból álló csoportosulás egyezményét, alapszabályát és pénzügyi kimutatásait legalább olyan
mértékben közzé kell tenni, mint a csoportosulás létesítő okirat
szerinti székhelye szerinti tagállamban alapított, korlátolt
felelősségű tagokból álló, más jogalanyok egyezményét, alapszabályát és pénzügyi kimutatásait.
A tagállamok megtilthatják a korlátolt felelősségű tagokból álló
csoportosulás területükön történő bejegyzését.

(1) Az egyezményben foglalt, megszüntetésre vonatkozó
rendelkezésektől eltérve, bármely, jogos érdekkel rendelkező
illetékes hatóság kérelmére annak a tagállamnak az illetékes
bírósága, vagy illetékes hatósága, amelyben a csoportosulás
létesítő okirat szerinti székhelye található, elrendeli
a csoportosulás megszüntetését, ha úgy találja, hogy
a csoportosulás nem felel meg az e rendelet 1. cikke
(2) bekezdésében vagy a 7. cikkben foglalt előírásoknak, különösen, amennyiben a csoportosulás a 7. cikkben megállapított
feladatoktól eltérő módon jár el. Az illetékes bíróság vagy
hatóság tájékoztatja a csoportosulás megszüntetésére irányuló
bármely kérelemről valamennyi tagállamot, amelynek joga
alapján a tagok létrejöttek.
(2) Az illetékes bíróság vagy hatóság határidőt szabhat
a csoportosulás részére a helyzet kiigazítására. Amennyiben
a csoportosulás a megadott határidőn belül ezt nem teszi meg,
az illetékes bíróság vagy hatóság elrendeli megszüntetését.

15. cikk
Joghatóság
(1) Azon harmadik felek, amelyek úgy ítélik meg, hogy
a csoportosulás intézkedései vagy mulasztásai által sérelmet
szenvedtek, jogosultak bírósági eljárás keretében érvényt
szerezni követelésüknek.

(3) A csoportosulásnak strukturális és/vagy kohéziós alapokból nyújtott támogatással kapcsolatos tagállami pénzügyi
felelősség sérelme nélkül e rendelet értelmében a tagállamok
nem tartoznak pénzügyi felelősséggel azon csoportosulás
vonatkozásában, amelynek nem tagjai.

(2) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik,
a joghatóságról szóló közösségi jogszabályokat kell alkalmazni
a csoportosulást érintő jogvitákban. Bármely olyan esetben,
amelyre az említett közösségi jogszabályok nem tartalmaznak
előírásokat, a jogvita rendezésére illetékes bíróságok annak
a tagállamnak a bíróságai, amelyben a csoportosulás létesítő
okirat szerinti székhelye található.

13. cikk

A 4. cikk (3) vagy (6) bekezdésével, vagy a 13. cikkel kapcsolatos jogviták rendezésére illetékes bíróságok azon tagállam bíróságai, amelynek döntése tekintetében fellebbezést nyújtottak be.

Közérdek
Amennyiben a csoportosulás egy tagállam közrendre, közbiztonságra, közegészségügyre vagy közerkölcsre vonatkozó
rendelkezéseit, vagy egy tagállam közérdekét sértő tevékenységet folytat, a tagállam valamely illetékes szerve megtilthatja
a területén folyó ilyen tevékenységet, vagy előírhatja a joga
alapján létrehozott tagok kilépését a csoportosulásból, kivéve,
ha a csoportosulás felhagy a kérdéses tevékenységgel.
E tilalmak nem képezhetik az önkényes megkülönböztetés
eszközét vagy a csoportosulás tagjai közötti területi együttműködés rejtett korlátozását. Lehetővé kell tenni ezen illetékes
szerv döntésének igazságügyi hatóság általi felülvizsgálatát.

(3) E rendelet nem rendelkezik olyan elemekkel, amelyek
megfosztják a polgárokat nemzeti alkotmányos fellebbezési
jogaik gyakorlásától olyan közjogi testületekkel szemben,
amelyek a csoportosulás tagjai, a következők tekintetében:
a) közigazgatási határozatok a csoportosulás által folytatott
tevékenységek tekintetében;
b) a szolgáltatásokhoz a saját nyelven történő hozzáférés; és
c) az információkhoz való hozzáférés.
Ezekben az esetekben az illetékes bíróságok azon tagállam bíróságai, amelynek alkotmánya a fellebbezési jogokat keletkezteti.
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16. cikk

17. cikk

Záró rendelkezések

Jelentéstételi és felülvizsgálati záradék

(1) A tagállamok meghozzák az e rendelet hatékony alkalmazásának biztosításához szükséges rendelkezéseket.

A Bizottság 2011. augusztus 1-ig benyújtja az Európai Parlament és a Tanács részére az e rendelet alkalmazásáról szóló
jelentést és adott esetben módosítási javaslatokat.

Amennyiben valamely tagállam nemzeti joga megköveteli,
a tagállam összeállíthat egy átfogó listát, amely tartalmazza
csoportosulás adott tagállam joga alapján létrejött, 3. cikk
(1) bekezdése szerinti tagjainak az e tagállamban folytatott területi együttműködést illetően már létező feladatait.

18. cikk
Hatálybalépés

A tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot az
e cikk értelmében elfogadott bármely rendelkezésről.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A tagállamok az egyezmény és az alapszabály bejegyzésével kapcsolatosan előírhatják díjak fizetését. E díjak azonban
nem léphetik túl a bejegyzés adminisztratív költségeit.

Ezt a rendeletet 2007. augusztus 1-jétől kell alkalmazni
a 16. cikk kivételével, amelyet 2006. augusztus 1-jétől kell
alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Strasbourgban, 2006. július 5-én.

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök
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