Горният устав е договорен по време на събранието на учредителите на 31 януари 2002 г.
в Оснабрюк и е изменен на 5.11.2009 г., 10.02.2013 г. и 31.03.2016 г.

Встъпление
Европейският Алианс за Почвите и Земята (ЕАПЗ), напр. е обединение на градове,
общини и административни области, както и подобни регионални административни
органи, които са направили целта си активното ангажиране за устойчиво използване на
почвата. „Манифестът на Европейският Алианс за Почвите и Земята на Големите и
Малките Градове“, приет в Бозен (I) на 24-ти Октомври 2000г., служи за основа на
споразумението към взаимни цели и сътрудничеството между партньорите в Алианса..

В знак на признание към този манифест, членовете на Европейският Алианс за Почвите и
Земята (ЕАПЗ), напр. са поели ангажимента, в съответствие със следния устав, да
определят действията в областта на опазването на почвата и пространственото развитие,
особено на местно и регионално равнище, за насърчаване на чувство за почвено съзнание
в местните власти. Сътрудничеството между местните власти в страните с другите
партньори на съюза над и извън националните граници ще създаде както шансове, така и
предизвикателства за отговорното използване на почвата в Европа.

УСТАВ
§ 1 Име, Място, Финансова година
1. Асоциацията носи името на Европейският Алианс за Почвите и Земята (ЕАПЗ) и
трябва да бъде вписана в регистъра на асоциациите; след вписването името гласи
Европейският Алианс за Почвите и Земята (ЕАПЗ)
2. Седалището на асоциацията е в Оснабрюк, (Г). Финансовата година на
сдружението е календарната година. Мястото на юрисдикция е Оснабрюк, (Д).
§ 2 Цел на асоциацията
1. Целта на асоциацията е насърчаване на опазването на околната среда и
провинцията. Освен това, асоциацията насърчава устойчивото използване на
всички видове почви за запазване и развитие на всички почвени функции, почвени
ресурси и природно и културно наследство за настоящите и бъдещите поколения,
както и социално справедливото използване на почвата и земята.

2. Асоциацията е политически независима и неденоминационна.
3. Целта на устава, конкретно, ще се изпълнява от:
a) Информиране на обществеността, относно устойчивото използване на почвите и
насърчаване на почвеното съзнание в политиката, администрацията и чрез
гражданите,
b) Насърчаване на местната и регионална почвена политика и осъзнаване на
отговорността,
c) Подкрепа на всички усилия за започване на промяна в тенденцията в
потреблението на земя, за предотвратяване на по-нататъшно влошаване на почвата
(повреда или унищожаване) и прекратяване на съществуващия натиск върху
почвата и земята,
d) Организация на обмен на информация и опит и сътрудничество между градове,
общини, области и подобни регионални административни органи, извън
националните граници. Подкрепа от национални координационни центрове,
e) Сътрудничество с Европейската Комисия и други институции на ЕС, с
Институции, Комитети, Асоциации и Организации, както и с други инициативи за
опазване на почвата и пространственото развитие в международен, регионален и
местен мащаб.
4. Асоциацията подкрепя целите на "Климатичния Алианс на Европейските Градове с
коренното население на Тропическите Гори / Алианса за Климата " и се стреми към
тясно сътрудничество с Алианса за Климата.
5. Сдружението преследва изключително и пряко нестопански цели с позоваване на §
52 от раздела „Steuerbegünstigte Zwecke“ (цели на облекченията) от данъчния закон.
Асоциацията е безкористна в своите действия и не преследва предимно
самоикономически цели. Средствата на асоциацията могат да се използват само за
законоустановени цели. Всички, които имат офиси в сдружението, са доброволни
служители. Членовете не получават надбавки от средствата на асоциацията. Нито
едно лице с разходи, които са чужди на целта на сдружението или с несъразмерно
високо възнаграждение, не трябва да бъде предпочитан.
6. Чрез прекратяване на асоциацията или с прекратяване с цел данъчни облекчения
богатството попада в "Климатичния Алианс на Европейските Градове с коренното
население на Тропическите Гори / Алианса за Климата" до изключително и пряко
използване за нестопански цели в контекста на проект за почвено-климатичен
режим.
7. Всяка резолюция относно промените в устава трябва да се подава в отговорната
данъчна служба преди регистрация.
§ 3 Придобиване на членство

1. Всички Европейски градове, общини и области, както и подобни регионални
административни органи, които са подписали декларацията за членство на
Европейският Алианс за Почвите и Земята (ЕАПЗ), могат да станат членове на
асоциацията. (Това, по-рано беше изявлението в подкрепа на Европейският Алианс
за Почвите и Земята на Големите и Малките Градове).
2. В допълнение към това, съществува възможност за всички юридически и
физически лица (с изключение на градове, общини и области, както и подобни
регионални административни органи), които са подписали декларацията за
членство на Европейският Алианс за Почвите и Земята (ЕАПЗ), (по-рано изявление
в подкрепа на Европейският Алианс за Почвите и Земята на Големите и Малките
Градове), за да стане асоцииран член на асоциацията. След това, те получават
информация и права за участие в дейностите на асоциацията, както и права за
предявяване на искане. Те обаче, не получават право на глас.
3. Писмено заявление за членство, трябва да бъде изпратено на изпълнителния
комитет за решение. Решение за отказ на заявление за членство може да се обжалва
в рамките на два месеца след получаване на писмения отказ. След това, то ще бъде
разгледано на следващото задължително събрание на членовете.
§ 4 Прекратяване на членство
1. Оттеглянето от асоциацията е допустимо в края на всяка финансова година. Това
трябва да стане до 30-ти септември същата година чрез писмено обяснение,
адресирано до изпълнителния комитет.
2. Член може да бъде изключен от асоциацията, ако поведението му нарушава
интересите на асоциацията. Изключването се взема на общото събрание на
членовете с мнозинство от три четвърти от подадените гласове.
§ 5 Членски такси
Асоциацията може да събира членския внос. Размерът се определя от две трети от
подадените гласове на общото събрание на членовете.
§ 6 Органи на асоциацията
Органи на асоциацията са:
₋ членовете
₋ изпълнителният комитет

§ 7 Членове

1. Членовете са отговорни за всички дела, доколкото те не са определени от
изпълнителния комитет с устава. По отношение на дела, които попадат в обхвата
на отговорността на изпълнителния комитет, членовете могат да вземат решения по
препоръки от изпълнителния комитет. Изпълнителният комитет може, от своя
страна и по дела, които попадат в обхвата на тяхната отговорност, да вземе предвид
или да приеме становище от членовете.
2. Всеки член с право на глас има един глас. Всеки член може да упражни правото на
глас, като упълномощи в писмена форма друг член с право на глас съгласно § 3,
или което и да е физическо лице. Разрешението се дава отделно за всяко заседание
на членовете. Упълномощено лице или упълномощен член обаче може да признае
правото на глас най-много на седем члена. Без събранието на членовете,
резолюцията на членовете е възможна само чрез писмено съгласие от всички
оторизирани членове с право на глас.
§ 8 Свикване на среща на членовете
1. Задължителната среща на членовете се провежда ежегодно.
2. В допълнение, извънредна среща на членовете трябва да бъде свикана, ако
интересът на сдружението го изисква или ако се изисква свикване от поне една
десета от членовете, които трябва да произхождат от няколко Европейски държави,
при писмено указание от изпълнителния комитет очертавайки целта и причините.
3. Всяка среща на членовете се свиква писмено от председателя или от заместникпредседателя при спазване на периода за покана от шест седмици. Дневният ред,
определен от изпълнителния комитет, трябва да бъде съобщен.
4. Всеки член може да поиска писмено допълнение към дневния ред от
изпълнителния комитет, до три седмици преди заседанието на членовете. Това
обаче, не се прилага за изменения в устава или за избори на изпълнителния
комитет. Организаторите на срещата трябва да си общуват.
§ 9 Приемане на Резолюция от членовете
1. В началото на заседанието, членовете могат да вземат решение за допълнение към
дневния ред, определен от изпълнителния комитет. Това обаче, не се отнася за
измененията на устава или изборите на изпълнителния комитет. Докато, уставът не
определя нещо различно, членовете решават относно приемането на резолюции по
време на заседанието с обикновено мнозинство от валидните гласове. За промяна
на целта на сдружението, е необходимо мнозинство от три четвърти от
присъстващите избиратели. Гласуването трябва да се извърши писмено, ако една
трета от присъстващите членове със съответния вот поискат това.

2. Членовете могат да приемат резолюция, ако съгласно § 10 присъстват най-малко
една десета от всички членове с право на глас и ако са представени няколко
Европейски държави. При липса на кворум, изпълнителният комитет е длъжен в
рамките на осем седмици да свика друго заседание на членовете със същия дневен
ред. В този случай, резолюция може да бъде приетаа без да се разглежда броя на
представените членове. Това, трябва да бъде ясно посочено в поканата.
3. Протоколите трябва да се съставят по време на приемането на резолюции от
членовете на събранието на членовете, които трябва да се подписват от
координаторите на събранието и от водещите протоколи. Протоколите, трябва да
съдържат най-малко следните изявления:
a) място и час на срещата,
b) лицата, отговорни за координирането на срещата и воденето на
протоколите,
c) броя на присъстващите членове с право на глас, включително
представените членове,
d) дневния ред,
e) резолюциите,
f) индивидуалните резултати от гласуването и вида на гласуването.
4. За изменения в устава, трябва да се посочи точната формулировка.
§ 10 Изпълнителен комитет
1. Изпълнителният комитет на сдружението се състои най-малко от пет, но не повече
от 15 лица.
₋ Председателят,
₋ Заместник-председателят,
₋ Ковчежника,
₋ Секретарят, както и
₋ До 11 члена на комитета.
2. Членовете решават броя на членовете на комисията с гласуване с обикновено
гласуване с мнозинство. По-голямата част от председателството е съставена от
редовни членове.
3. Изпълнителният комитет има кворум, ако присъстват поне трима негови членове.
Изпълнителният комитет е съставен от представители на няколко Европейски
държави. Приемането на резолюции става чрез обикновено гласуване с
мнозинство. Когато гласовете са равни, председателят има решаващия вот.
Приемането на резолюция може да се извърши и писмено, ако всички членове на
изпълнителния комитет са съгласни с предмета на приемане на резолюция.

4. Сдружението ще бъде съвместно представено по съдебен път и извън съда от двама
членове на изпълнителния комитет, един от които трябва да бъде или
председателят, или заместник-председателят.
5. В случай на оставка на член на изпълнителния комитет, останалите членове на
комисията, ще изберат наследник за оставащия мандат на оттеглилото се лице.
§ 11 Отговорности на изпълнителния комитет
1. Изпълнителният комитет отговаря за всички дела на алианса, доколкото те не са
определени от устава на членовете. Изпълнителният комитет има, по-специално,
следните задачи:
a) създаване на бюджет за всяка финансова година; водене на отчетност;
предоставяне на годишен отчет,
b) осигуряване на трудови договори, както и разпределение и отнемане на
правомощия,
c) сътрудничество с националните координационни центрове на асоциацията,
d) координация на обществената работа,
e) решения относно приемането на членове,
f) подготовка и организиране на срещата на членовете,
g) изпълнява резолюциите на събранието на членовете,
h) надеждно управление на активите на асоциацията и фондовете за проекти,
i) свиква събранието на членовете.
§ 12 Избор и мандат на изпълнителния комитет
Изпълнителният комитет се избира от членовете за срок от две години. Мандатът на
комитета започва в деня на гласуването. Ако след изтичане на законовия мандат не бъде
избран нов изпълнителен комитет, мандатът се удължава до новия избор на изпълнителен
комитет. Всеки член на изпълнителния комитет се избира индивидуално. Всички
надлежни и асоциирани членове могат да бъдат избирани. Членовете на изпълнителния
комитет трябва да идват от най-малко три държави.
§ 13 Прекратяване на асоциацията
2. Прекратяването на асоциацията може да бъде взето само по време на заседание на
членовете, когато има резултат с мнозинство от три четвърти сред присъстващите
на събранието с право на глас членове. Докато членовете решат нищо различно,
двамата членове на изпълнителния комитет, определени от членовете, имат право
да действат заедно като заместващи ликвидатори.
3. Ако сдружението е прекратено по друга причина или загуби своята законова
правоспособност, горните разпоредби се прилагат съответно.

