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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. .../2006

z

o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na tretí pododsek jej článku

159,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov2,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy3,

  

1 Ú. v. EÚ C 255, 14.10.2005, s. 76.
2 Ú. v. EÚ C 71, 22.3.2005, s. 46.
3 Stanovisko Európskeho parlamentu zo 6. júla 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom 

vestníku), spoločná pozícia Rady z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia 
Európskeho parlamentu z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).
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keďže:

(1) Tretí pododsek článku 159 zmluvy umožňuje rozhodnúť o osobitných akciách mimo 

fondov, na ktoré sa vzťahuje prvý pododsek uvedeného článku s cieľom dosiahnuť ciele

sociálnej a hospodárskej súdržnosti uvedené v zmluve. S harmonickým rozvojom celého 

územia Spoločenstva a posilnením hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti je spojené

i posilnenie územnej spolupráce. Na tento účel je vhodné prijať opatrenia potrebné na 

zlepšenie podmienok vykonávania akcií územnej spolupráce.

(2) Je potrebné prijať opatrenia na zníženie významných ťažkostí, s ktorými sa stretávajú

členské štáty, a najmä regionálne a miestne orgány pri vykonávaní a riadení akcií územnej 

spolupráce v rámci rozdielnych vnútroštátnych právnych predpisov a postupov.

(3) Najmä vzhľadom na zvýšenie počtu pozemných a námorných hraníc Spoločenstva po jeho 

rozšírení je potrebné podporovať posilnenie územnej spolupráce v Spoločenstve.

(4) Existujúce nástroje, ako je napríklad európske zoskupenie hospodárskych záujmov, sa 

ukázali ako nedostatočne prispôsobené na organizovanie štruktúrovanej spolupráce v rámci 

iniciatívy INTERREG počas obdobia programového plánovania 2000 – 2006.

(5) Acquis Rady Európy poskytuje rôzne príležitosti a rámce, v ktorých môžu regionálne a 

miestne orgány cezhranične spolupracovať. Tento nástroj nemá za cieľ obchádzať tieto

rámce ani poskytovať súbor osobitných všeobecných pravidiel, ktoré by jednotne 

upravovali všetky takéto dojednania v celom Spoločenstve.
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(6) Nariadenie Rady (ES) č. …/... z ...*, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde1

rozširuje prostriedky na podporu európskej územnej spolupráce.

(7) Je taktiež potrebné zjednodušiť a sledovať vykonávanie akcií územnej spolupráce bez 

finančného príspevku Spoločenstva.

(8) Na účely prekonania prekážok brzdiacich územnú spoluprácu je potrebné zaviesť nástroj 

spolupráce na úrovni Spoločenstva s cieľom vytvoriť na území Spoločenstva zoskupenia 

pre spoluprácu s právnou subjektivitou označované ako „Európske zoskupenia územnej 

spolupráce“ (EZÚS). Využívanie EZÚS by malo byť dobrovoľné.

(9) Je vhodné, aby EZÚS bolo splnomocnené konať v mene svojich členov, predovšetkým 

regionálnych a miestnych orgánov, ktoré ho tvoria.

(10) Úlohy a právomoci EZÚS sa ustanovia v dohovore.

(11) EZÚS by malo byť schopné konať buď s cieľom vykonávania programov alebo projektov 

územnej spolupráce spolufinancovaných Spoločenstvom, predovšetkým štrukturálnymi 

fondmi v súlade s nariadením (ES) č. …/...** a nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. …/... z ...*** o Európskom fonde regionálneho rozvoja2, alebo s cieľom

vykonávania akcií územnej spolupráce, ktoré sú samostatnými iniciatívami členských 

štátov a ich regionálnych a miestnych orgánov, a to s finančným príspevkom Spoločenstva 

alebo bez neho.

  

* Poznámka pre Ú. v.: vložte prosím číslo a dátum nariadenia.
1 Ú. v. EÚ L 
** Poznámka pre Ú. v.: vložte prosím číslo: pozri odôvodnenie č. 6.
*** Poznámka pre Ú. v.: vložte prosím číslo a dátum nariadenia.
2 Ú. v. EÚ L
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(12) Malo by sa upresniť, že založením EZÚS nie je dotknutá finančná zodpovednosť 

regionálnych a miestnych orgánov ako aj členských štátov, pokiaľ ide o správu fondov 

Spoločenstva a národných fondov.

(13) Malo by sa upresniť, že právomoci, ktorými ako orgány verejnej správy disponujú 

regionálne a miestne orgány, najmä ich policajné a regulačné právomoci, nemôžu byť 

predmetom dohovoru.

(14) Je potrebné, aby EZÚS vypracovalo svoje stanovy, ustanovilo vlastné orgány a taktiež 

svoje rozpočtové pravidlá a pravidlá na vykonávanie svojej finančnej zodpovednosti.

(15) Podmienky pre územnú spoluprácu by sa mali vytvoriť v súlade so zásadou subsidiarity 

podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto 

nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie jeho cieľov s tým, že využívanie 

EZÚS je dobrovoľné, a to v súlade s ústavným systémom každého členského štátu.

(16) Tretí pododsek článku 159 zmluvy neumožňuje zahrnutie subjektov z tretích krajín do 

právnych predpisov založených na uvedenom ustanovení. Prijatie opatrenia Spoločenstva, 

ktoré umožňuje vytvorenie EZÚS by však nemalo vylúčiť možnosť účasti subjektov z 

tretích krajín v EZÚS zriadených v súlade s týmto nariadením, keď to umožňujú právne 

predpisy tretej krajiny alebo dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami,
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PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Charakter EZÚS

1. Európske zoskupenie územnej spolupráce (ďalej len „EZÚS“) sa môže založiť na území 

Spoločenstva za podmienok a podľa dojednaní ustanovených v tomto nariadení.

2. Cieľom EZÚS je uľahčovať a podporovať cezhraničnú, nadnárodnú a/alebo 

medziregionálnu spoluprácu (ďalej len „územná spolupráca“) medzi svojimi členmi, ako je

stanovené v článku 3 ods. 1, s výhradným cieľom posilniť hospodársku a sociálnu 

súdržnosť.

3. EZÚS má právnu subjektivitu.

4. EZÚS má v každom členskom štáte najširšiu spôsobilosť na právne úkony, aká sa priznáva

podľa vnútroštátneho práva členského štátu právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať a 

scudzovať hnuteľný aj nehnuteľný majetok a zamestnávať zamestnancov a môže byť 

účastníkom súdneho konania.



9062/2/06 REV 2 ib 6
DG G I SK

Článok 2

Rozhodné právo

1. EZÚS sa riadi:

a) týmto nariadením;

b) ak to toto nariadenie výslovne povoľuje, ustanoveniami dohovoru a stanovami

uvedenými v článkoch 8 a 9;

c) v otázkach, na ktoré sa tohto nariadenie nevzťahuje, alebo sa vzťahuje iba čiastočne, 

právnymi predpismi členského štátu, v ktorom má EZÚS svoje sídlo.

Ak je podľa práva Spoločenstva alebo medzinárodného práva súkromného potrebné určiť 

rozhodné právo, ktorým sa riadi činnosť EZÚS, EZÚS sa považuje za subjekt členského 

štátu, v ktorom má svoje sídlo.

2. Ak členský štát zahŕňa niekoľko územných subjektov, ktoré majú vlastné pravidlá týkajúce 

sa rozhodného práva, odkaz na rozhodné právo podľa odseku 1 písm. c) zahŕňa právo 

týchto subjektov, pričom sa zohľadní ústavná štruktúra dotknutého členského štátu.
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Článok 3

Zloženie EZÚS

1. EZÚS tvoria členovia, ktorí v rozsahu svojich právomocí podľa vnútroštátneho práva 

patria do jednej alebo viacerých z týchto kategórií:

a) členské štáty;

b) regionálne orgány;

c) miestne orgány;

d) subjekty, ktoré sa riadia verejným právom v zmysle článku 1 ods. 9 druhého 

pododseku smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o 

koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na 

dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby1.

Členmi môžu byť aj združenia pozostávajúce zo subjektov patriacich do jednej alebo 

viacerých týchto kategórií.

2. EZÚS tvoria členovia, ktorí sa nachádzajú na území aspoň dvoch členských štátov.

  

1 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením 
Komisie (ES) č. 2083/2005 (Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2005, s. 28).
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Článok 4

Založenie EZÚS

1. Rozhodnutie o založení EZÚS sa prijme na podnet jeho perspektívnych členov.

2. Každý perspektívny člen:

a) oznámi svoju zamýšľanú účasť v EZÚS členskému štátu, podľa ktorého práva 

vznikol; a

b) zašle tomuto členskému štátu kópiu navrhovaného dohovoru a stanov uvedených v 

článkoch 8 a 9.

3. Po oznámení perspektívneho člena podľa odseku 2 dotknutý členský štát po zohľadnení 

svojej ústavnej štruktúry udelí súhlas s účasťou perspektívneho člena v EZÚS, pokiaľ sa 

nedomnieva, že takáto účasť nie je v súlade s týmto nariadením alebo vnútroštátnym 

právom vrátane právomocí a povinností perspektívneho člena, alebo že takáto účasť nie je 

odôvodnená verejným záujmom alebo verejnou politikou tohto členského štátu. V takom 

prípade poskytne členský štát vyhlásenie o svojich dôvodoch neudelenia súhlasu. 

Členský štát prijme spravidla svoje rozhodnutie v lehote do troch mesiacov odo dňa 

prijatia prípustnej žiadosti v súlade s odsekom 2.

Pri rozhodovaní o účasti perspektívneho člena v EZÚS môžu členské štáty uplatniť 

vnútroštátne pravidlá.
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4. Členské štáty určia príslušné orgány na prijímanie oznámení a dokumentov stanovených v 

odseku 2.

5. Členovia sa dohodnú na dohovore uvedenom v článku 8 a stanovách uvedených v článku 

9, aby sa zabezpečil súlad so súhlasom členských štátov v súlade s odsekom 3 tohto 

článku.

6. Každú zmenu a doplnenie dohovoru a každú podstatnú zmenu a doplnenie stanov schvália

členské štáty v súlade s postupom stanoveným v tomto článku. Podstatné zmeny a 

doplnenia stanov sú tie, ktoré obsahujú, priamo alebo nepriamo, zmenu a doplnenie 

dohovoru.

Článok 5

Nadobudnutie právnej subjektivity a uverejnenie v úradnom vestníku

1. Stanovy uvedené v článku 9 a ich akékoľvek následné zmeny a doplnenia sa zaregistrujú 

a/alebo uverejnia v súlade s rozhodným vnútroštátnym právom v členskom štáte, v ktorom 

má príslušné EZÚS svoje sídlo. EZÚS získa právnu subjektivitu dňom registrácie alebo 

uverejnenia, a to podľa toho, čo nastane skôr. Členovia informujú dotknuté členské štáty a 

Výbor regiónov o dohovore a registrácii a/alebo uverejnení stanov.

2. EZÚS zabezpečí, aby sa do desiatich pracovných dní od registrácie a/alebo uverejnenia 

stanov, zaslala Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev

žiadosť o uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie o založení EZÚS s

podrobnými údajmi o jeho názve, cieľoch, členoch a sídle.
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Článok 6

Kontrola riadenia verejných fondov

1. Kontrolu riadenia verejných fondov zo strany EZÚS organizujú príslušné orgány 

členského štátu, v ktorom má EZÚS svoje sídlo. Členský štát, v ktorom má EZÚS svoje 

sídlo určí na túto úlohu príslušný orgán predtým, ako udelí svoj súhlas s účasťou v EZÚS

podľa článku 4.

2. Kde tak stanovujú vnútroštátne právne predpisy iných dotknutých členských štátov, orgány 

členského štátu, v ktorom má EZÚS svoje sídlo uskutočnia opatrenia, aby príslušné orgány 

iných dotknutých členských štátov mohli na ich území vykonať kontroly v súvislosti s tou 

činnosťou EZÚS, ktorá sa uskutočňuje v týchto členských štátoch a opatrenia na výmenu 

všetkých príslušných informácií.

3. Všetky kontroly sa vykonávajú podľa medzinárodne uznávaných audítorských štandardov.

4. Bez ohľadu na odseky 1, 2 a 3 sa na úlohy EZÚS uvedené v článku 7 ods. 3 prvom alebo 

druhom pododseku, ktoré zahŕňajú činnosti spolufinancované Spoločenstvom, vzťahujú 

príslušné právne predpisy týkajúce sa kontroly financií poskytnutých Spoločenstvom.

5. Členský štát, v ktorom má EZÚS svoje sídlo, informuje ostatné dotknuté členské štáty o 

všetkých problémoch, ktoré sa vyskytli počas kontrol.
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Článok 7

Úlohy

1. EZÚS vykonáva úlohy, ktoré mu zverili jeho členovia v súlade s týmto nariadením. Jeho 

úlohy sú vymedzené dohovorom schváleným jeho členmi v súlade s článkami 4 a 8.

2. EZÚS koná v rozsahu stanovených úloh, ktoré sa obmedzujú na uľahčovanie a podporu 

teritoriálnej spolupráce s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť; úlohy EZÚS 

stanovujú jeho členovia tak, aby tieto úlohy patrili do rozsahu právomocí členov EZÚS 

podľa príslušného vnútroštátneho práva každého člena. 

3. Úlohy EZÚS sa konkrétne obmedzujú v prvom rade na vykonávanie programov alebo 

projektov územnej spolupráce spolufinacovaných Spoločenstvom prostredníctvom 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a/alebo Kohézneho 

fondu.

EZÚS môže vykonávať iné osobitné činnosti územnej spolupráce medzi jeho členmi pri 

dosahovaní cieľa uvedeného v článku 1 ods. 2 s finančným príspevkom Spoločenstva alebo 

bez neho.
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Členské štáty môžu určiť úlohy, ktoré môže EZÚS vykonávať bez finančného príspevku 

Spoločenstva. Tieto úlohy však zahŕňajú aspoň akcie spolupráce uvedené v článku 6 

nariadenia (ES) č. .../...*.

4. Úlohy zverené EZÚS jeho členmi sa netýkajú výkonu právomocí udelených verejným 

právom alebo povinností, ktorých cieľom je zabezpečiť všeobecné záujmy štátu alebo 

iných orgánov verejnej správy, ako sú napr. policajné a regulačné právomoci, 

spravodlivosť a zahraničná politika.

5. Členovia EZÚS sa môžu jednomyseľne rozhodnúť delegovať vykonávanie úloh EZÚS na 

jedného z jeho členov.

Článok 8

Dohovor

1. EZÚS sa riadi dohovorom, ktorý jeho členovia schválili jednomyseľne v súlade s článkom 

4.

  

* Poznámka pre Ú. v.: vložte prosím číslo: pozri odôvodnenie č. 11, nariadenie uvedené ako 
druhé v poradí.
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2. Dohovor uvádza:

a) názov EZÚS a jeho sídlo, ktoré sa nachádza v členskom štáte, podľa práva ktorého 

vznikol aspoň jeden z jeho členov;

b) rozsah územia, na ktorom môže EZÚS vykonávať svoje úlohy;

c) konkrétny cieľ a úlohy EZÚS, jeho trvanie a podmienky upravujúce jeho zrušenie;

d) zoznam členov EZÚS;

e) rozhodné právo pre výklad a vykonateľnosť dohovoru, ktorým je právo členského 

štátu, v ktorom má EZÚS svoje sídlo;

f) príslušné dojednania o vzájomnom uznávaní vrátane uznávania na účely finančnej

kontroly; a

g) postupy na zmenu a doplnenie dohovoru, ktoré musia byť v súlade so záväzkami

stanovenými v článkoch 4 a 5.



9062/2/06 REV 2 ib 14
DG G I SK

Článok 9

Stanovy

1. Stanovy EZÚS prijímajú na základe dohovoru jeho členovia jednomyseľne.

2. Stanovy EZÚS obsahujú aspoň všetky ustanovenia dohovoru spolu s:

a) ustanoveniami o činnosti orgánov EZÚS a ich právomociach, ako aj počet zástupcov 

členov v príslušných orgánoch;

b) rozhodovacími postupmi EZÚS;

c) pracovným jazykom alebo jazykmi;

d) dojednaniami o fungovaní, týkajúcimi sa predovšetkým riadenia zamestnancov, 

náboru zamestnancov a druhu pracovných zmlúv;

e) dojednaniami o finančných príspevkoch členov a príslušných účtovných a 

rozpočtových pravidlách vrátane pravidiel týkajúcich sa finančných otázok, a to

ohľadom každého člena EZÚS vo vzťahu k EZÚS;

f) dojednaniami o ručení členov v súlade s článkom 12 ods. 2;

g) orgánmi zodpovednými za určenie nezávislých externých audítorov; a

h) postupmi na zmenu a doplnenie stanov, ktoré musia byť v súlade so záväzkami

stanovenými v článkoch 4 a 5.
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Článok 10

Organizácia EZÚS

1. EZÚS má aspoň tieto orgány:

a) zhromaždenie tvorené zo zástupcov jeho členov;

b) riaditeľa, ktorý zastupuje EZÚS a koná v jeho mene.

2. Stanovy môžu určovať ďalšie orgány s jasne vymedzenými právomocami.

3. EZÚS je zodpovedné za konanie svojich orgánov vo vzťahu k tretím stranám i v prípade, 

ak toto konanie nepatrí medzi úlohy EZÚS.

Článok 11

Rozpočet

1. EZÚS si ustanoví ročný rozpočet, ktorý schváli zhromaždenie a ktorý obsahuje najmä časť 

o prevádzkových nákladoch a, ak je to potrebné, i operačnú časť.

2. Zostavenie účtovnej závierky, vrátane prípadnej požadovanej sprievodnej výročnej správy,

a audit a uverejnenie účtovnej závierky sa riadi tak, ako je ustanovené v článku 2 ods. 1 

písm. c).
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Článok 12

Likvidácia, platobná neschopnosť, zastavenie platieb a ručenie

1. V prípade likvidácie, platobnej neschopnosti, zastavenia platieb a podobných postupov sa 

EZÚS riadi právom členského štátu, v ktorom má svoje sídlo, pokiaľ odseky 2 a 3 

neustanovujú inak.

2. EZÚS ručí za svoje dlhy bez ohľadu na ich povahu.

Členovia EZÚS ručia v rozsahu, v akom aktíva EZÚS nepostačujú na pokrytie jeho 

záväzkov, za dlhy EZÚS bez ohľadu na ich povahu, pričom podiel každého člena sa 

stanoví úmerne k jeho príspevku, pokiaľ vnútroštátne právo, podľa ktorého člen vznikol, 

nevylučuje alebo neobmedzuje ručenie takéhoto člena. Dojednania týkajúce sa príspevku

sú uvedené v stanovách.

Ak je na základe vnútroštátneho práva, podľa ktorého člen vznikol, obmedzené ručenie 

aspoň jedného člena EZÚS, ostatní členovia môžu v stanovách svoje ručenie takisto 

obmedziť.

Členovia môžu v stanovách stanoviť, že budú po skončení svojho členstva v EZÚS ručiť 

za záväzky, ktoré vyplynuli z činností EZÚS počas ich členstva.

Názov EZÚS, ktorého členovia ručia v obmedzenom rozsahu, obsahuje slová „s ručením 

obmedzeným“ („limited”).
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Uverejnenie dohovoru, stanov a účtovnej závierky EZÚS, ktorého členovia ručia v 

obmedzenom rozsahu, je prinajmenšom také, ako uverejnenie požadované u iných druhov 

právnických osôb, ktorých členovia ručia v obmedzenom rozsahu, ktoré vznikli podľa 

práva členského štátu, v ktorom má EZÚS svoje sídlo.

Členský štát môže na svojom území zakázať registráciu EZÚS, ktorého členovia ručia v 

obmedzenom rozsahu.

3. Bez toho, aby bola dotknutá finančná zodpovednosť členských štátov vo vzťahu k 

akýmkoľvek finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov a/alebo Kohézneho fondu

poskytnutých EZÚS, nevzniká členským štátom žiadna finančná zodpovednosť podľa

tohto nariadenia vo vzťahu k EZÚS, ktorého nie sú členmi.

Článok 13

Verejný záujem

Ak EZÚS vykonáva akúkoľvek činnosť v rozpore s predpismi členského štátu o verejnej politike, 

verejnej bezpečnosti, verejnom zdraví alebo verejnej morálke, alebo v rozpore s verejným záujmom 

členského štátu, príslušný orgán uvedeného členského štátu môže túto činnosť na svojom území 

zakázať, alebo môže vyžadovať od tých členov, ktorí vznikli podľa jeho práva, aby z EZÚS

vystúpili, pokiaľ EZÚS neukončí príslušnú činnosť.

Takéto zákazy nie sú prostriedkami svojvoľného alebo skrytého obmedzovania územnej spolupráce 

medzi členmi EZÚS. Umožní sa preskúmanie rozhodnutia príslušného orgánu súdnym orgánom.
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Článok 14

Zrušenie

1. Bez ohľadu na ustanovenia o zrušení, ktoré obsahuje dohovor, príslušný súd alebo orgán 

členského štátu, v ktorom má EZÚS svoje sídlo na žiadosť akéhokoľvek príslušného 

orgánu s oprávneným záujmom nariadi likvidáciu EZÚS, ak zistí, že EZÚS už nespĺňa 

požiadavky stanovené v článku 1 ods. 2 alebo článku 7 alebo, najmä ak EZÚS koná mimo 

rámca úloh stanovených v článku 7. Príslušný súd alebo orgán informuje o každej žiadosti 

o zrušenie EZÚS všetky členské štáty, podľa práva ktorých členovia EZÚS vznikli.

2. Príslušný súd alebo orgán môže poskytnúť EZÚS čas na nápravu situácie. Ak v takto 

určenej lehote EZÚS nevykoná nápravu, príslušný súd alebo orgán nariadi jeho likvidáciu.

Článok 15

Súdna právomoc

1. Tretie strany, ktoré sa považujú poškodené konaním alebo opomenutím zo strany EZÚS,

majú právo domáhať sa svojho nároku súdnou cestou.

2. Pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, na spory týkajúce sa EZÚS sa uplatňujú právne 

predpisy Spoločenstva o súdnej právomoci. V každom prípade, ktorý nie je ustanovený v 

takýchto právnych predpisoch Spoločenstva, sú príslušnými súdmi na riešenie sporov súdy 

členského štátu, v ktorom má EZÚS svoje sídlo. 
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Príslušné súdy na riešenie sporov podľa článku 4 ods. 3 alebo 6 alebo podľa článku 13 sú 

súdy členského štátu, ktorého rozhodnutie je napadnuté.

3. Nič v tomto nariadení neupiera občanom možnosť vykonávať svoje národné ústavné práva 

na opravný prostriedok voči verejnoprávnym subjektom, ktoré sú členmi EZÚS v 

súvislosti so:

a) správnymi rozhodnutiami týkajúcimi sa činností, ktoré vykonáva EZÚS;

b) prístupom k službám v ich vlastnom jazyku; a

c) prístupom k informáciám.

V týchto prípadoch sú príslušnými súdmi súdy členského štátu, podľa ústavy ktorého 

vzniklo právo na opravný prostriedok.

Článok 16

Záverečné ustanovenia

1. Členské štáty prijmú vhodné ustanovenia na zabezpečenie účinného uplatňovania tohto 

nariadenia.

Ak sa to podľa vnútroštátneho práva daného členského štátu vyžaduje, členský štát môže 

vytvoriť komplexný zoznam úloh, ktoré už majú členovia EZÚS v zmysle článku 3 ods. 1, 

ktorí vznikli podľa jeho práva, pokiaľ ide o územnú spoluprácu v rámci tohto členského

štátu.

Členský štát informuje Komisiu a ostatné členské štáty o akýchkoľvek ustanoveniach 

prijatých podľa tohto článku.
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2. Členské štáty môžu v súvislosti s registráciou dohovoru a stanov ustanoviť platby

poplatkov. Tieto poplatky však nesmú prekročiť ich administratívne náklady.

Článok 17

Doložka o predkladaní správ a o preskúmaní

Do ...* Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia a 

návrhy prípadných zmien a doplnení.

  

* Piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
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Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie.

Uplatňuje sa od ...*, s výnimkou článku 16, ktorý sa uplatňuje od ...**.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

  

* Jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
** Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
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I. ÚVOD 
 

1. Komisia 14. júla 2004 prijala návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení 

európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce (EZCS)1. 

 

2. Hospodársky a sociálny výbor prijal svoje stanovisko 6. apríla 20052. 

 

3. Výbor regiónov prijal svoje stanovisko 18. novembra 20043. 

 

4. Európsky Parlament prijal svoje stanovisko v prvom čítaní 6. júla 20054. 

 

5. Komisia prijala svoj zmenený a doplnený návrh 7. marca 20065. 

 

6. Rada 5. mája 2006 dosiahla politickú dohodu s cieľom prijať spoločnú pozíciu v súlade 

s článkom 251 zmluvy. 

 

7. Rada 12. júna 2006 prijala svoju spoločnú pozíciu k návrhu uvedenú v dokumente 9062/06. 

 

II. CIELE 
 

8. Účelom návrhu Komisie bolo zaviesť nástroj spolupráce na úrovni Spoločenstva, ktorý by 

umožnil vytvorenie zoskupení označovaných ako „európske zoskupenia územnej 

spolupráce“ (EZÚS) pre spoluprácu vnútroštátnych, miestnych a regionálnych partnerov 

s právnou subjektivitou v rámci Spoločenstva. 

 

                                                 
1 Dokument KOM(2004) 496, konečné znenie. 
2 Ú. v. EÚ C 255, 14.10.2005, s. 76. 
3 Ú. v. EÚ C 71, 22.3.2005, s. 46. 
4 Dokument 10806/05/ CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144. 
5 Dokument KOM(2006) 94, konečné znenie. 
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III. SPOLOČNÁ POZÍCIA 
 

 Všeobecne 
 

9. Rada súhlasí s cieľmi návrhu, ale zároveň sa na zabezpečenie posilnenej právnej istoty 

a súdržnosti usilovala zlepšiť niektoré ustanovenia a doplniť ďalšie aspekty, a to najmä:   

– kontrolné ustanovenia (článok 4),  

– nadobudnutie statusu právnickej osoby (článok 5), 

– rozvinutie a lepšie objasnenie úloh (článok 7), 

– ustanovenia o posilnení zodpovednosti na účely lepšej ochrany tretích strán (článok    

 12), 

– doplnenie prechodného obdobia určeného pre členské štáty na prispôsobenie ich    

vnútroštátnych právnych predpisov požiadavkám nariadenia (článok 18). 

 

Pri podrobnom štúdiu návrhu (júl 2004 – máj 2006) sa vložili viaceré textové úpravy, ktoré 

zlepšujú zrozumiteľnosť znenia, riešia záležitosti právno-lingvistickej povahy a zabezpečujú 

celkovú súdržnosť nariadenia. Tieto úpravy sa v tejto poznámke neuvádzajú, pokiaľ 

nezohľadňujú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu. 

 

10. Európsky parlament prijal plenárnym hlasovaním 6. júla 2005 41 pozmeňujúcich 

a doplňujúcich návrhov k návrhu, z ktorých sa takmer 85 % začlenilo do spoločnej pozície 

Rady. 

 

11. Pri príprave svojej spoločnej pozície Rada podrobne preskúmala zmenený a doplnený návrh 

Komisie. Spoločná pozícia obsahuje všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho 

parlamentu, ktoré Komisia prijala alebo v zásade prijala vo svojom zmenenom a doplnenom 

návrhu. 

 

12. Pri právno-lingvistickej finalizácii znenia spoločnej pozície došlo k prečíslovaniu určitých 

odôvodnení a článkov. Číslovanie v tomto dokumente dodržiava číslovanie použité 

v spoločnej pozícii, a preto sa niekedy líši od číslovania znení v stanovisku Parlamentu a 

v zmenenom a doplnenom návrhu. 
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Hlava 

 
13. Rada sa rozhodla prijať návrh Európskeho parlamentu, t. j. v celom dokumente nahradiť 

názov nástroja „európske zoskupenie cezhraničnej spolupráce“ názvom „európske 

zoskupenie územnej spolupráce“. Táto úprava sa začlenila do celého textu spoločnej pozície, 

ktorá preto zahŕňa celé znenie alebo príslušnú časť znenia pozmeňujúcich a doplňujúcich 

návrhov č. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 37, 41. 

 
 Odôvodnenia 
 

14. Vymedzenie pojmu „územná spolupráca“ zahŕňajúceho tri formy spolupráce, konkrétne 

„cezhraničnú“, „nadnárodnú“ a „medziregionálnu“, sa neprevzalo v odôvodnení 6, ako to 

navrhoval pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 42/3, ale v článku 1 ods. 2. 

 

15. Rada zohľadnila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu č. 6 a 10 

(čiastočne) v odôvodnení 5, ktoré zahŕňa dohody medzi členskými štátmi a/alebo 

regionálnymi a miestnymi orgánmi a objasňuje, že toto nariadenie nemá za cieľ obchádzať 

iné rámce pre spoluprácu.  

 

16. Európsky parlament navrhol v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 8 niektoré objasnenia. 

Hoci spoločná pozícia toto odôvodnenie vypustila, v článku 4 ods. 5 sa uvádza, že členovia 

EZÚS môžu jednému z členov udeliť právomoci na vykonávanie jeho úloh. 

 

17. Rada nemohla zohľadniť tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 

- č. 12, podrobnejšie ustanovenie o rozhodovaní sa nachádza v článku 9 ods. 2 písm. b), 

- č. 13, keďže spoločná pozícia preformulovala doložku o subsidiarite (odôvodnenie 16). 

 

Článok 1 – Povaha EZÚS 

 

18. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 17 sa zohľadnil v článku 4 ods. 3 a 4, kde sa vložili 

podrobné ustanovenia o kontrole. 

 

19. Rada po dôkladnom preskúmaní nemohla zohľadniť pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 18, 

keďže prekračoval rámec posilnenia hospodárskej a sociálnej súdržnosti. 
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Článok 2 – Uplatniteľné právo 

 

20. Rada sa rozhodla držať v tomto článku myšlienky Európskeho parlamentu vyjadrenej 

v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 32, t. j. uplatniť na EZÚS právo toho členského 

štátu, v ktorom má EZÚS svoje sídlo. 

 

21. Rada sa rozhodla vložiť do spoločnej pozície presnejšie vymedzenie pojmu „miestne 

orgány“ z pôvodného návrhu, ktoré už existuje v práve Spoločenstva. Domnieva sa, že sa 

môže vzťahovať na „orgány neziskovej povahy, v ktorých majú účasť regionálne/miestne 

orgány a členské štáty“, ako to požadoval pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 20. 

 

22. Spoločná pozícia tiež zohľadňuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy č. 21 a 24, Rada sa však 

rozhodla vložiť tieto ustanovenia do článku 7 ods. 5.  

 

Článok 5 – Nadobudnutie statusu právnickej osoby a uverejnenie v úradnom vestníku 

 

23. Tento článok zohľadňuje a rozvíja podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 

Európskeho parlamentu č. 41. 

 

Článok 7 – Úlohy 

 

24. Rada zvolila jeden z návrhov EP obsiahnutých v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 

č. 22, t. j. ustanoviť v článku 7 úlohy EZÚS. Nepovažovala však za vhodné hovoriť o 

právomociach EZÚS. 

 

25. Článok 7 spoločnej pozície sa celý venuje otázke úloh, ktoré EZÚS môže vykonávať, ako aj 

ich obmedzeniam. V tejto súvislosti zohľadňuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Európskeho parlamentu č. 24. 

 

Článok 8 – Dohovor 

 

26. Rada sa rozhodla zjednodušiť názov tohto článku, takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

č. 27 nie je potrebný. 
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27. Spoločná pozícia tiež zohľadňuje všetky zmeny uskutočnené v rôznych častiach textu 

a poskytuje presný obraz obsahu EZÚS. Pri formulovaní tohto článku Rada plne alebo 

čiastočne súhlasila s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi EP č. 29, 31 a 33. 

 

28. Rada po dôkladnom zvážení usúdila, že nie je možné zohľadniť pozmeňujúci a doplňujúci 

návrh EP č. 34. Hlavným dôvodom sú rozdielne systémy práva členských štátov, v ktorých 

neexistuje nevyhnutne osobitný zákon upravujúci činnosť asociácií. 

 

29. Rada nemohla plne zohľadniť pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 36 týkajúci sa povinnosti 

oznámiť Komisii dohovor a skutočnosť, že Komisia dohovor vloží do verejného registra 

všetkých dohovorov o EZÚS. V článku 5 ods. 1 však stanovila, že členovia EZÚS 

informujú Výbor regiónov o dohovore a registrácii a/alebo uverejnení stanov. 

Článok 9 – Stanovy 

 

30. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy EP č. 37, 38 a 39 týkajúce sa stanov sa zohľadnili v iných 

článkoch spoločnej pozície (pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 37 v článku 10, pozmeňujúci 

a doplňujúci návrh č. 38 v článku 14 a pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 39 v tomto článku). 

Jedinou výnimkou bola časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 37 o zriadení 

sekretariátu, ktorú Rada zamietla. Rada následne neprijala pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

č. 40, ale sa rozhodla zachovať samostatný článok 10 o orgánoch. 

 

Článok 12 – Likvidácia, platobná neschopnosť, zastavenie platieb a zodpovednosť 

 

31. Rada zistila, že otázka likvidácie, platobnej neschopnosti, zastavenia platieb 

a zodpovednosti EZÚS je kľúčová a vyžaduje si širšie rozpracovanie v rámci nariadenia. 

Zistila, že len mimoriadne presné ustanovenia, ako napr. tie, ktoré vložila do článku 12, 

môžu zaručiť právnu istotu a zabezpečiť dostatočnú právnu ochranu tretím stranám. Rada 

v tejto súvislosti zohľadnila pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 26. 
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IV. ZÁVER 

 

32. Rada do svojej spoločnej pozície začlenila veľkú väčšinu pozmeňujúcich a doplňujúcich 

návrhov Európskeho parlamentu, čo je plne v súlade s cieľmi návrhu Komisie.  

 

33. Spoločná pozícia Rady považuje za svoj hlavný cieľ vytvorenie nástroja, ktorý uľahčí 

spoluprácu medzi regiónmi. Komisia potvrdila celkovú rovnováhu spoločnej pozície Rady 

a uvítala politickú dohodu dosiahnutú v Rade 5. mája 2006. 

 

___________________ 
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Od: Generálny sekretariát Rady 
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Č. návrhu 
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Predmet: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení európskeho 
zoskupenia cezhraničnej spolupráce (EZCS) [prvé čítanie] 
–prijatie (sp + o) 
a) spoločnej pozície 
b) odôvodneného stanoviska Rady 
–vyhlásenie 

 
 

 

VYHLÁSENIE NEMECKEJ DELEGÁCIE 

 

Nemecko poznamenáva, že slová „podľa práva Spoločenstva a medzinárodného práva súkromného“ 

v článku 2 ods. 1 objasňujú, že predpisy Spoločenstva a medzinárodné právo súkromné, najmä 

Dohovory Rím I a Rím II, sú uplatniteľné na činnosť EGTC. Nemecko tiež poznamenáva, že 

ustanovenia o jurisdikcii týkajúce sa činnosti EGTC (článok 15 ods. 2 nariadenia o EGTC) nemajú 

vplyv na príslušné predpisy medzinárodného práva súkromného o jurisdikcii v občianskoprávnych a 

obchodných veciach. 

 

________________________ 
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KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 

Brusel, 13.6.2006 
KOM(2006) 308 v konečnom znení 

2004/0168 (COD) 

  

OZNÁMENIE KOMISIEEURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa druhého pododseku článku 251 ods. 2 Zmluvy o ES, 
 

ktoré sa týka 

spoločnej pozície Rady o prijatí nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení 
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) 
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2004/0168 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIEEURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa druhého pododseku článku 251 ods. 2 Zmluvy o ES, 
 

ktoré sa týka 

spoločnej pozície Rady o prijatí nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení 
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) 

1- SÚVISLOSTI 

Dátum doručenia návrhu EP a Rade(dokument KOM(2004) 496 konečné 
znenie – 2004/0168 (COD)): 

 
15. júl 2004 

Dátum predloženia stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho 
výboru: 

6. apríl 2005 

Dátum predloženia stanoviska Výboru regiónov: 18. november 2004 

Dátum predloženia stanoviska Európskeho parlamentu, prvé čítanie: 6. júl 2005 

Dátum doručenia pozmeneného návrhu EP a Rade 
(dokument KOM(2006) 94 konečné znenie – 2004/0168 (COD)): 

 
7. marec 2006 

Dátum prijatia spoločnej pozície: 12. jún 2006 

2- CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Členské štáty a regionálne a miestne orgány čelia vážnym ťažkostiam pri výkone 
a riadení činností cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce z dôvodu 
rozdielnych národných právnych predpisov a postupov. Existujúce nástroje, akým je 
európske hospodárske záujmové zoskupenie na úrovni Spoločenstva alebo 
bilaterálne a multilaterálne dohody medzi členskými štátmi, sa ukázali ako 
nedostatočne prispôsobené na organizovanie štruktúrovanej spolupráce hospodárskej 
a sociálnej súdržnosti v zmysle článku 158 zmluvy a najmä programov 
štrukturálnych fondov v rámci iniciatívy INTERREG počas programového obdobia 
2000-2006. S cieľom znížiť ťažkosti cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej 
spolupráce si to vyžaduje primerané opatrenia na úrovni Spoločenstva. 

Návrh podlieha ustanoveniam spolurozhodovacieho procesu (článok 251 zmluvy). 

Cieľom návrhu Komisie je zaviesť nástroj spolupráce na úrovni Spoločenstva, ktorý 
umožní na území Spoločenstva zriadenie zoskupení pre spoluprácu s právnou 
subjektivitou medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi pod názvom “európske 
zoskupenia územnej spolupráce” (EZÚS).  
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Úlohy pridelené EZÚS musia byť jeho členmi definované v dohovore o európskej 
územnej spolupráci. EZÚS musí byť schopné konať buď v rámci implementácie 
programov spolupráce spolufinancovaných Spoločenstvom, predovšetkým 
štrukturálnych fondov, alebo v rámci vykonávania akejkoľvek inej činnosti na 
podnet regionálnych a miestnych orgánov, s finančným príspevkom Spoločenstva 
alebo bez neho. 

3- VŠEOBECNÉ PRIPOMIENKY K SPOLOČNEJ POZÍCII A NOVÉ 
USTANOVENIA POROVNANÉ S POZMENENÝM NÁVRHOM KOMISIE 

Komisia víta jednomyseľné prijatie spoločnej pozície, pretože zachováva základné 
ciele pozmeneného návrhu Komisie (po prvom čítani v EP). Návrh predstavuje určité 
zmeny, ktoré text dopĺňajú z hľadiska platných pravidiel a postupov. Niekoľko 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov z prvého čítania v Parlamente je 
obsiahnutých v spoločnej pozícii, i keď s úpravou formulácií, aby sa tak zabezpečila 
právna súdržnosť textu a technická uskutočniteľnosť EZÚS. Zmeny zahŕňajú 
definíciu územnej spolupráce, potrebu určiť finančnú zodpovednosť členských 
štátov, platných právnych predpisov a ustanovenie na zverejnenie a/alebo registráciu 
stanov EZÚS. 

Najzávažnejšie zmeny sú obsiahnuté v spoločnej pozícii a načrtnuté ďalej. 

Prvá závažná zmena sa týka kontroly ex-ante členskými štátmi v prípade, že sa ich 
regionálne alebo miestne orgány rozhodnú zriadiť EZÚS. V článku 4 ods. 3 sa 
ustanovuje, že členský štát súhlasí s účasťou navrhnutého člena v EZÚS, pokiaľ z 
jeho pohľadu nedochádza k nesúladu s nariadením alebo národnými právnymi 
predpismi (ktoré viac-menej zodpovedajú pozmenenému návrhu Komisie) alebo 
pokiaľ nie je účasť opodstatnená z hľadiska verejného záujmu alebo poriadku (ordre 
publique) daného členského štátu. Vždy sa musí poskytnúť primerané odôvodnenie 
zamietnutia.  

Druhá závažná zmena sa týka rozsahu nariadenia. Spoločnou pozíciou Rady sa 
doplnil článok 7 ods. 3, v ktorom sa uvádza, že členské štáty môžu vymedziť 
činnosti, ktoré EZÚS môžu vykonávať bez finančného príspevku Spoločenstva. 
Avšak toto vymedzenie sa nesmie týkať základných činností územnej spolupráce.  

Systém finančnej zodpovednosti EZÚS ako aj jeho členov bol pozmenený: čo sa týka 
orgánov, v článku 10 ods. 3 sa uvádza, že EZÚS bude zodpovedný za činy svojich 
orgánov voči tretím osobám, i v prípade, že tieto činy nespadajú medzi úlohy EZÚS. 
Vo všeobecnosti je zodpovednosť EZÚS ako aj zostatková zodpovednosť jeho 
členov v prípade majetku EZÚS nedostatočne pokrytá a teda ju teraz pokrýva článok 
12 ods. 2. V zásade majú členovia neobmedzenú zostatkovú zodpovednosť. Avšak 
národné právne predpisy môžu vylúčiť alebo vymedziť zodpovednosť členov, ktorí 
sú zriadení v súlade s nimi.  
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4- PODROBNÉ PRIPOMIENKY KOMISIE 

4.1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Komisiou a v celom rozsahu alebo 
čiastočne zapracované do spoločnej pozície 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1, 2, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 27, 30 a 35 
Spoločná pozícia súhlasí s pomenovaním nástroja „Európske zoskupenie územnej 
spolupráce“ (EZÚS) s cieľom objasniť, že pokrýva nielen cezhraničnú, ale aj 
nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3 Definícia „územnej spolupráce“, ktorá pokrýva tri 
formy spolupráce, teda „cezhraničnú“, „nadnárodnú“ a „medziregionálnu“, nebola 
začlenená do odôvodnenia 7 ale do článku 1 ods. 2. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 Odôvodnenie 5 pokrýva dohody medzi členskými 
štátmi a/alebo regionálnymi a miestnymi orgánmi a objasňuje, že účelom nariadenia 
nie je obísť iné rámce na spoluprácu. 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 8, 21 a 24 V spoločnej pozícii sa toto 
odôvodnenie vypustilo, ale v článku 7 ods. 5 sa uvádza, že členovia EZÚS môžu na 
výkon úloh splnomocniť jedného z členov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12 Rozhodovacie postupy sú pokryté v článku 9 
ods. 2 písm. b), ale nie v odôvodnení 14. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13 V spoločnej pozícii sa mení formulácia doložky 
subsidiarity (odôvodnenie 15). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17 Právo dohľadu v súvislosti s riadením verejných 
zdrojov EZÚS pokrýva článok 6. Avšak, mimo pozmeňujúci a doplňujúci návrh, sa v 
článku 6 ods. 4 objasňuje, že riadenie zdrojov Spoločenstva má rešpektovať príslušné 
právne predpisy.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20 V spoločnej pozícii sa „miestne orgány“ 
pôvodného návrhu definujú ako orgány riadené verejným právom v zmysle článku 1 
ods. 9, pododseku 2 smernice 2004/18/ES. To môže zahŕňať „orgány činné na 
neziskovom základe, v ktorých majú podiel regionálne/miestne orgány a členské 
štáty“ ako vyžaduje pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Avšak formulácia spoločnej 
pozície má výhodu v použití už existujúcej definície v právnych predpisoch 
Spoločenstva.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22 V článku 7 sa definujú iba „úlohy“, ktoré má 
EZÚS vykonať, zatiaľ čo „právomoci“ členov sú im ponechané. EZÚS nemá žiadne 
skutočné právomoci. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24 V spoločnej pozícii sa pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh rozdelil. V článok 7 ods. 2 sa uvádza, že EZÚS koná v rámci obmedzení 
pridelených úloh, zatiaľ čo článok 7 ods. 5 pokrýva delegovanie výkonu úloh na 
jedného z jeho členov. V článok 1 ods. 4 sa ustanovuje spôsobilosť EZÚS na právne 
úkony.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26 Článok 12 ods. 3 sa týka finančnej 
zodpovednosti členských štátov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28 V článku 8 ods. 1 sa uvádza, že EZÚS podlieha 
dohovoru, ktorý jednomyseľne uzatvoria jeho členovia, čím sa dopĺňa potreba 
jednomyseľného rozhodovania a odkazuje sa na kontrolný postup ex-ante stanovený 
v článku 4 ods. 3. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29 V spoločnej pozícii sa pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh rozdelil. Podľa článku 8 ods. 2 písm. c) dohovor upresňuje úlohy EZÚS, zatiaľ 
čo článok 9 ods. 2 písm. a) sa týka prevádzkových ustanovení. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31 V článku 9 ods. 2 písm. e) a písm. f) sa uvádza, 
že stanovami sa pokrýva zodpovednosť členov so zreteľom na EZÚS a tretie strany. 
Avšak pribudol nový článok o zodpovednosti (článok 12).  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32 V článku 2 ods. 1 sa stanovuje, že v prípade 
záležitostí, ktoré nie sú, alebo sú len čiastočne upravené nariadením, platia právne 
predpisy členského štátu, kde má EZÚS sídlo.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33 Právo dohľadu v súvislosti s riadením verejných 
zdrojov EZÚS pokrýva článok 6. V súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 
Parlamentu, nariadenie upravuje spôsoby vzájomného uznávania v oblasti kontroly. 
Avšak praktické opatrenia pre vzájomné uznávanie ustanovuje dohovor (článok 8 
ods. 2 písm. f)). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34 V spoločnej pozícii sa stanovujú právne 
predpisy, ktoré platia v prípade záležitostí, ktoré nie sú, alebo sú len čiastočne 
upravené týmto nariadením. (článok 2). Avšak spoločná pozícia neupresňuje, či 
národné právne predpisy sú právne predpisy „ktorými sa riadia národné zoskupenia 
podobného charakteru a zamerania“ (pozmenený a doplnený návrh Komisie) alebo 
„ktoré riadia spôsob pôsobnosti asociácií“ (návrh pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu Parlamentu). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36 Komisia prijala oznámenie o dohovore iba 
členským štátom a Výboru regiónov. Tento článok je naďalej súčasťou spoločnej 
pozície (článok 5 ods. 1). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37 V spoločnej pozícii sa ustanovuje valné 
zhromaždenie a riaditeľ (článok 10 ods. 1). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38 V článku 8, v súvislosti s dohovorom, sa 
ustanovujú základné otázky EZÚS, zatiaľ čo v článku 9, v súvislosti so stanovami, sa 
ustanovujú prevádzkové aspekty EZÚS. Následne, v článku 9 ods. 2 písm. c) a nie v 
článku 8 sa ustanovujú postupy zrušenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39 EZÚS nadobúda štatút právnickej osoby a 
spôsobilosť na právne úkony dňom registrácie alebo jej zverejnenia. (článok 5) 
ods. 1). Následne môže byť táto otázka z článku 9 o stanovách vypustená. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41 V článku 5 sa rozlišuje medzi 
registráciou/zverejnením stanov v súlade s národnými právnymi predpismi a 
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povinnosťou poslať žiadosť o zverejnenie oznamu v Úradnom vestníku Európskej 
únie. Neustanovuje sa zverejňovanie stanov žiadnej z právnických osôb na európskej 
úrovni. 

4.2 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Komisiou, ale nezapracované do 
spoločnej pozície 

Žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. 

4.3 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamietnuté Komisiou, ale zapracované do 
spoločnej pozície 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41 Komisia tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
odmietla, keďže odkazoval na navrhnutý dodatkový protokol k Európskemu 
rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci, a odkaz na zatiaľ neschválený 
dokument je neprijateľný. Avšak v odôvodnení 5 sa spomína acquis Rady Európy.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40 Komisia odmietla vypustiť článok 10 o 
orgánoch. V spoločnej pozícii sa ustanovuje súbor povinných orgánov (článok 10), 
ktorý umožňuje zriadenie ďalších orgánov v stanovách. Následne sa zachoval článok 
10. 

4.4 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamietnuté Komisiou a nezapracované do 
spoločnej pozície 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18 Keďže úlohy EZÚS zadefinujú členovia, 
osobitné príklady by v článkoch nemali byť uvedené. Avšak článok 6 nariadenia 
o Európskom fonde pre regionálny rozvoj má pomerne veľký rozsah a činnosti na 
podporu zmierenia nie sú vylúčené v prípade, že sa rešpektujú kritériá pre projekty 
cezhraničnej spolupráce. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36 Ani v pozmenenom a doplnenom návrhu 
Komisie ani v spoločnej pozícii sa neuvádza, že dohovor má byť oznámený Komisii, 
a že Komisia má dohovor zapísať do verejného registra dohovorov EZÚS. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37 Ani v pozmenenom a doplnenom návrhu 
Komisie ani v spoločnej pozícii nebol doplnený výkonný výbor alebo sekretariát ako 
povinný orgán. Avšak v stanovách sa môžu ďalšie orgány ustanoviť (článok 10 ods. 
2). 

4.5 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa len jednej jazykovej verzie 
nariadenia 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11 Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
neovplyvnil anglickú verziu pôvodného návrhu. 
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5- ZÁVER 

Komisia víta fakt, že nový právny nástroj Spoločenstva na podporu spolupráce medzi 
regionálnymi a miestnymi orgánmi v rámci Spoločenstva vstúpi do platnosti, a že 
spoločná pozícia prijatá (jednomyseľne) 12. júna 2006 prevažne zodpovedá cieľom a 
prístupu v jej návrhu a tak ho môže podporiť.  




