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1. Általános háttér 

A nemzeti határok megléte gazdasági, szociális és kulturális értelemben elválasztja egymástól 
a határmenti közösségeket, és akadályt gördít ezen területek következetes igazgatása elé. A 
nemzeti politikák mostanáig gyakorta figyelmen kívül hagyták ezeket a körzeteket, amelyekre 
mint a nemzeti terület periférikus körzeteire tekintettek. Ennek ellenére a bővítés távlataival a 
Közös Piac és a Gazdasági és Pénzügyi Unió (GPU) fokozatosan változtat ezen a tendencián, 
és a határokon átnyúló együttműködés az európai integráció egyik nagy kihívásává vált.

Az Európai Unió alapcéljai között megtalálható a gazdasági, szociális és területi kohézió 
megerősítése a határokon átnyúló, nemzetek közötti, illetve interregionális együttműködésen 
keresztül. Ugyanígy előnyben részesíti az európai területek integrációját, kiegyensúlyozott és 
harmonikus fejlődését.

A szerződésben előirányzott gazdasági és szociális kohézió célkitűzésének megvalósítása 
céljából az Európai Közösség Szerződésének 159. 3. cikke különleges, az Alapokon kívül 
szükségesnek bizonyuló akciókat tesz lehetővé anélkül, hogy ezzel bármilyen hátrány érné a 
más Közösségi politikák keretében hozott intézkedéseket. 

E jogalapon, és a strukturális alapok általános rendelkezéseivel összhangban jött létre 1989-
ben az INTERREG közösségi kezdeményezés. Itt egy olyan cselekvési programról van szó, 
amely kiegészíti a strukturális alapok intézkedéseit, a határokon átnyúló, nemzetek közötti és 
interregionális együttműködés előmozdítása céljából. Az INTRERREG III jelenleg az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) olyan közösségi kezdeményezése, amely az 
Európai Unió régiói közötti együttműködés támogatására jött létre a 2000 és 2006 közötti 
időszakra. Az INTERREG III-nak három szárnya van: az A szárny (határokon átnyúló 
együttműködés), a B szárny (nemzetek közötti együttműködés) és a C szárny (interregionális 
együttműködés). Az A szárny célja a szomszédos területek közösségei közötti határokon 
átnyúló együttműködés, és határokon átnyúló gazdasági és szociális pólusok fejlesztését 
irányozza elő a tartós területi fejlődés közösségi stratégiái alapján. A B szárny, amely a 
nemzeti, regionális és helyi hatóságok nemzeteken keresztüli együttműködésével foglalkozik, 
a területi integráció magasabb fokát tűzi ki célul az európai régiók széles csoportosulásán 
belül, a Közösségben belüli tartós, harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődés, és a tagjelölt és 
szomszédos országokkal való jobb területi integráció céljából. Végül, a C szárny az 
interregionális együttműködésre összpontosít, és célul tűzi ki a regionális fejlesztési politikák 
és eszközök hatékonyságának, és a hálózatba vétellel a kohézió növelését, különösképpen az 
átalakulás alatt lévő és a fejlődésben elmaradott régiók számára.

A gazdasági és szociális kohézióról szóló harmadik jelentésében1 az Európai Bizottság 
javasolta, hogy a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra a kohéziós politika prioritásai három 
alapvető célkitűzésre összpontosuljanak: a konvergenciára, a versenyképességre és az 
együttműködésre. A „területi együttműködés” az INTERREG három szárnyán (A, B és C) 
nyert tapasztalatokon alapul a harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődése előmozdítása 
céljából az Európai Unió területének egészén, támogatva az különböző összetevők közötti 

  
1 Az Európai Bizottság közleménye. A gazdasági és szociális kohézióról szóló harmadik jelentés. COM (2004) 
107 végleges, 2004.2.17.



DT\550190HU.doc 3/10 PE 350.246v01-01

Külső fordítás

HU

együttműködést a közösségi fontosságú kérdések esetében határokon átnyúló, nemzetek 
közötti és interregionális szinten (a „mainstream”-nek mondott elgondolás). Ebben az 
összefüggésben a Bizottság egy európai együttműködési struktúra („határokon átnyúló területi 
közösség”) formájában új jogi eszközt javasolt, hogy lehetővé tegye a tagállamoknak, a 
régióknak és a helyi hatóságoknak hogy szembeszálljanak, a közösségi programok keretében 
éppúgy, mint azon kívül azokkal a jogi és adminisztratív akadályokkal, amelyekkel 
hagyományosan találkozni a határokon átnyúló projektek és programok lebonyolítása során. 
A cél az lesz, hogy ez az új jogi struktúra megkapja azt a cselekvési képességet, hogy a 
közhatóságok nevében cselekedjen együttműködési tevékenységének kifejtése céljából.

Az Európai Parlament mindig kiállt a határokon, nemzeteken átnyúló, interregionális 
együttműködés fontossága mellett az európai építményben1, csakúgy mint a területi 
együttműködés számára elkülönült célkitűzés létrehozásának fontossága mellett, amely az 
együttműködési kultúra megalapításához és megerősítéséhez hozzájáruló INTERREG 
kezdeményezés sikerén alapul. Az Európai Parlament szintén hozzájárult egy egyedülálló jogi 
eszköz megalkotásához, amely lehetővé teszi a tagállamok, a régiók és a helyi hatóságok 
számára, hogy a határokon átnyúló programokat hatékonyabban bonyolítsák le2.

A területi kohézió és nem kevésbé a gazdasági és a szociális kohézió több alkalommal is 
említésre kerül az Európai Alkotmány tervezetében, és mint a célkitűzések valamint az Unió 
megosztott hatásköreinek egyike van számon tartva3. Az Alkotmány tervezetének III-220-as 
cikke (jelenleg az EK Szerződés 158. cikke) az, amely különleges figyelmet irányoz elő, 
többek között, a határokon átnyúló régióknak.

A határokon átnyúló jellemzőkkel bíró kölcsönös együttműködés megkönnyítésének és 
előmozdításának szentelt másik eszköz az Európai Gazdasági Érdekcsoport (GEIE). A 
közösségi jog által elismert jogi személyiségben részesülő csoportosulás végső célja tagjai 
gazdasági tevékenységének megkönnyítése és előmozdítása, forrásaik, tevékenységük és 
hatáskörük egyesítése. Ez az egyesülés jobb eredményekkel fog járni, mint az, amit a tagok 
elkülönült cselekvéssel érnének el.

2. Az európai határokon átnyúló együttműködési csoportosulás (GECT) rendeletére 
irányuló javaslat leírása. 

Számot vetve azokkal a jelentős nehézségekkel, amelyekkel az eltérő nemzeti jogok és 
eljárások keretében a határokon átnyúló, nemzetek közötti és interregionális akciók 
megvalósítása és igazgatása során találkozni, közösségi szinten megfelelő lépések 
szükségesek e nehézségek enyhítésére.

  
1 A határokon átnyúló és interregionális együttműködésről szóló 1997.5.16-ai állásfoglalás (A4-161/1997, 
előadó: Miller úr); a határokon átnyúló és interregionális együttműködésről szóló 1992.6.9.-ei állásfoglalás (A3-
188/92, előadó: Cushnahan úr); az Európai Közösség belső határain átnyúló együttműködésről szóló 1987.3.12-
ei állásfoglalás (A2-170/86, előadó: Poetschki úr).
2 A Bizottság gazdasági és szociális kohézióról szóló 2004.4.22-ei harmadik jelentéséről szóló állásfoglalás (A5-
272/2004, előadó: Hatzidakis úr), 40-47. pontok.
3 I-3.3, I- 14 és II-96. cikkek. Az Alkotmány-tervezet idézett cikkei a rendelkezésre álló legutolsó verzióból 
lettek kiemelve: CIG 87/04, Brüsszel, 2004. augusztus 6.
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A 2007 és 2013 közötti időszak során hatályba lépő Alapokat és strukturális eszközöket 
szolgáló rendeletekre irányuló javaslatok keretében az Európai Bizottság, ez év július 14-én 
bemutatott egy új rendeletet, amely rendelkezik a tagállamok, régiók és helyi kollektívák azon 
lehetőségéről, hogy a határokon átnyúló együttműködést szolgáló szervezeteket, úgynevezett 
európai határokon átnyúló együttműködési csoportosulást (GECT) hozzanak létre1. A GECT-
ről szóló rendeletre irányuló javaslat beleillik a Bizottság javaslatának azon logikájába, hogy 
jöjjön létre egy új 3-as célkitűzés (területi együttműködés). Szintén beleillik annak a 
rendeletre irányuló javaslatnak a keretébe, amely a két strukturális alap (ERFA és ESZA) 
valamint a kohéziós alap általános rendelkezéseit állapítja meg.

Tekintettel arra, hogy a határokon átnyúló együttműködés feltételei, mint amelyeket a jelen 
rendelet is meghatároz, hatékony módon a tagállamok által nem hozhatók létre és ezáltal 
közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Bizottság, összhangban a Szerződés 5. cikkében 
található szubszidiaritás elvével, megteheti a szükséges lépéseket. Az arányosság elvével 
összhangban, ahogy azt az audit cikk kijelenti, a jelen rendelet a tagállamok alkotmányos 
rendjének tiszteletben tartásával nem haladja meg azt, ami szükséges ezen célkitűzések 
elérése szempontjából, lévén a GECT-hez való folyamodás fakultatív.

Ez a Szerződés 159. cikkének 3. bekezdésén alapuló új jogi eszköz fakultatív keretet 
szolgáltat a határokon átnyúló együttműködést szolgáló európai szervezetek megalakítása és a 
meglévő akadályok meghaladása céljából. Mint egy új eszköz, ez hatással lesz a tagállamok 
nemzeti törvénykezésére. Másrészt alá kell húzni, hogy a csoportosulás nem kötelező, hanem 
egyszerűen ‘fakultatív’, amely az együttműködés igényét jeleníti meg: a rendelet tervezetének 
7.  indoklása szerint, „a GECT-hez való folyamodásnak tetszőlegesnek kell lennie”. A szervek 
megkapják a jogi személyiséget, hogy a tagok megállapodása alapján határokon átnyúló 
programokat valósítsanak meg, legyenek ezek a tagok nemzetiek, regionálisak vagy helyiek, 
közületiek vagy más típusúak. Az intézmény lehetővé fogja tehát tenni a határokon átnyúló 
együttműködés előmozdítását és megkönnyítését a határ mindkét oldalán található regionális 
és helyi közösségek között, és a területen felmerülő jogi és intézményes nehézségek 
leküzdését.

A létező pénzügyi eszközökkel szemben az egyik újdonság az a tény, hogy a GECT-re nem 
csak az Európai Unióval közösen finanszírozott határokon átnyúló együttműködési 
programok végrehajtását lehet rábízni, hanem az Unió beavatkozásával vagy anélkül minden 
más akció megvalósítását is. A GECT általános célkitűzései, amelyek a rendelet tervezetének 
6. indoklásában kerülnek megállapításra (határokon átnyúló együttműködési akciók a 
Közösség pénzügyi beavatkozása nélkül) azt sugallják, hogy ennek meglehet a maga haszna, 
nem csak a strukturális politika célkitűzései szempontjából, de egyúttal sok más cél 
vonatkozásában is.

A rendeletre irányuló javaslat más, említésre érdemes összetevői a következők 

- A GECT összetétele (2. cikk): A GECT létrejöhet tagállamok, regionális és helyi 

  
1 Az Európai Parlament és a Tanács rendeletére irányuló javaslat egy európai határokon átnyúló együttműködési 
csoportosulás (GECT) létrehozásáról. COM (2004) 496 végleges.
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közösségek és/vagy más helyi közintézmények között. A létrehozásuk a tagok 
kezdeményezésére történik, akik tehát dönthetnek abban, hogy elkülönült jogi személyiséget 
hoznak létre vagy az irányítással a tagok egyikét bízzák meg. 

- a GECT hatásköre (3. cikk): A GECT hatásköreit a tagok között megkötött határokon 
átnyúló együttműködési megállapodás állapítja meg. Ezért a GECT a nemzeti törvények által 
a jogi személyek esetében elismert jogképességgel rendelkezik. A GECT hatáskörébe a 
következő tevékenységek utalhatók ki:

• Határokon átnyúló, a Közösséggel közösen finanszírozott együttműködési programok 
végrehajtása, meghatározó módon a strukturális alapokon keresztül;

• Minden határokon átnyúló együttműködési akció megvalósítása a Közösség pénzügyi 
beavatkozásával vagy anélkül.

- A határokon átnyúló együttműködési szerződés (4. cikk): A GECT egy szerződés 
eredménye, amelyben meg kell határozni a feladatkörét, a működési időtartamát és 
felszámolásának feltételeit. A határokon átnyúló együttműködés területére korlátozódó 
szerződésnek meg kell határoznia valamennyi tag felelősségét a GECT-el és harmadik 
felekkel szemben. Szintén rögzítenie kell a tagállamokra alkalmazandó rendtartást, valamint 
vitás ügyek tekintetében az illetékes törvénykezést, amely annak a tagállamnak a jogrendszere 
lesz, amelyet kiválasztanak. Végül a szerződésről értesíteni kell valamennyi tagállamot, 
valamint a csatlakozó államokat.

- A GECT alapokmánya (5. cikk): A GECT az alapokmányát a szerződés alapján fogadja el. 
Az alapokmánynak az alábbiakról kell rendelkeznie:

• A tagok listája;
• A GECT rendeltetése és feladatköre, valamint tagokkal való kapcsolata;
• Elnevezés és székhely;
• Szervei és hatáskörük, működése, tagok képviselőinek száma a szervekben;
• A határozathozatali mechanizmus;
• A munkanyelv(ek) meghatározása;
• Működési módja;
• A tagok pénzügyi hozzájárulásának módja, valamint az alkalmazandó költségvetési és 

számviteli szabályok;
• Egy független pénzügyi és külső ellenőrzési szerv megbízása.

- A GECT szervei (6. cikk): A GECT-et egy a nevében és számára eljáró igazgató képviseli. 
A GECT a tagok képviselőiből álló közgyűlést hozhat létre. Az alapokmány segédszerveket 
határozhat meg.

- A GECT költségvetése (7. cikk): A GECT éves költségvetést készít, amelyet a tagok 
fogadnak el. Másrészt a tevékenységéről a tagoktól független szakértők által jóváhagyott éves 
jelentést állít ki. A tagok a költségvetési hozzájárulások arányában a GECT adósságának 
szintjéig tartoznak felelősséggel. A tagállamok és más hatóságok pénzügyi felelősségét 
mindazonáltal nem befolyásolja a GECT létezése.
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- Kihirdetés és hatályba lépés (8. és 9. cikk):  A GECT-et létrehozó szerződés kihirdetésre 
kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ettől az időponttól kezdve a GECT jogképességét 
minden tagállamban elismerik. A GECT 2007. január elsejétől lép hatályba.

3. Vitás pontok 

- Célkitűzés: A javasolt rendelet 1§2 cikke alapján a GECT célja a határokon átnyúló 
együttműködés megkönnyítése és előmozdítása a tagállamok valamint a regionális és helyi 
hatóságok között a gazdasági, szociális és területi kohézió erősítése céljából. Felmerül 
azonban a kérdés: Mi ennek az eszköznek a fő célkitűzése? Három lehetőséget kell tekintetbe 
vennünk:

Ø Ez egy jogi eszköz, amelyet a Strukturális Alap 3. célkitűzésének keretén belül 
kell használni, melynek értelmében egy műveleti programban részt vevő 
tagállamok felelőssé tehetik azt a lebonyolításért, és átruházhatják a programban a 
lebonyolító hatóság és a közös technikai titkárság felelősségét. Ebben az 
összefüggésben meg kell jegyezni, hogy minden tagállam továbbra is pénzügyi 
felelősséggel tartozik (a rendeletre irányuló javaslat 18. cikke).

Ø Ez egy az Európai Bizottság által javasolt eszköz, amely egy, a fenti célkitűzéseket 
szolgáló alkotmányos javaslat, és amely a Közösség pénzügyi közbejárása nélkül 
kerül megvalósításra.

Ø A harmadik lehetőségnek egy közintézmény felállítása tűnik, amely eleget tesz a 
fenti célkitűzéseknek a Közösség pénzügyi közbejárásával vagy anélkül, 

- Jogalap: két lehetőség: 

-
AZ EK SZERZŐDÉS 159 CIKKE §3-ÁN ALAPULÓ AKCIÓK.
Ez a cikk specifikus akciók foganatosítását teszi lehetővé a strukturális alapok korlátozásain 
kívül, a nagyobb gazdasági és szociális kohézió1 célkitűzésének megvalósítása céljából. Az 
akciónak egy külön Bizottsági javaslat tárgyát kell képeznie, és együttdöntési eljárás (251. 
cikk) illetve minősített többségi döntés alá kell esnie.

AZ ALTERNATÍV JOGALAP AZ EK SZERZŐDÉS 308. CIKKE LENNE.
A 308-as cikk célkitűzései egyikének eléréséhez lehetővé teszi a Közösségi cselekvést, 
amikor a Szerződés nem rendelkezik a szükséges specifikus hatáskörökről. Ilyen esetben a 
Tanácsban a cselekvésre irányuló döntésnek anonimnak kell lennie. Ez szintén kizárja az 
együttdöntési eljárás alkalmazását is ebben az esetben és – ami az érintett eljárásokat illeti –
teljesen új javaslatot tesz szükségessé a Bizottság részéről.

  
11. ismertetés
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A jogi helyzet problémája: A Bizottsági szöveg nem világos a tekintetben, hogy vajon a 
GECT eszköz egyszerűen egy új jogalany létrehozása, amely csak speciálisan meghatározott 
feladatokat láthat el, vagy pedig egy közintézmény alapítása, amely a tagjai helyett 
közszolgáltatási feladatok ellátására képes. E tekintetben szintén javasolni lehetne magának a 
GECT-nek a felállítására vonatkozó lehetséges megoldásokat.

Tagság: A tagállamok szerepét tisztázni kell. Úgy tűnik, hogy a GECT-nek vagy teljes jogú 
tagjai lehetnek, vagy pedig a tagok csak abban vesznek részt, hogy jóváhagyják az új jogalany 
szerződését és alapokmányát. A 2. cikk 1. §-a úgy rendelkezik, hogy a tagállamok és/vagy a 
helyi hatóságok és/vagy a közintézmények tagok lehetnek, de úgy a tagállamok hatóságainak 
semmiféle kötelezettsége sincs a részvételre.
Szükséges megkérdezni, hogy vajon a hatalom és a hatáskörök vonatkozásában a GECT tagok 
egyenértékű partnerek kell-e hogy legyenek. 

A „helyi közintézmények” gondolata egyáltalán nincs meghatározva a javaslatban. A 
potenciális közintézmények hatalmának körvonalazása céljából talán szükséges ennél 
pontosabbnak lenni.

A „tetszőlegesség” jelentése az új eszközben: Két lehetséges értelmezése is van ennek a 
kérdésnek. Ezek mindketteje magának a GECT létrehozásának a szándékára 
vonatkozik, amelyet kinyilváníthatnak

Vagy
Ø A csoportosulás tagjai 

vagy
Ø A tagállamok1

Felelősség
A rendelettervezet 1 cikk 2. §-a GECT jogi személyiséggel való felruházásáról rendelkezik. A 
3. cikk 2. §-a azonban a ‘törvényi minőség’ más fogalmára utal. Mitöbb a 3. cikk 2. §-ának 1. 
mondatában tartalmazott rendelkezések – ‘a GECT tagjai képviseletében cselekszik’ – és a 7. 
cikk 2. §-a (a GECT tagjai a költségvetéshez való hozzájárulásuk arányában pénzügyi 
felelősséggel tartoznak) az egész helyzetet még homályosabbá teszi, mivel a jogi személyek 
rendszerint saját felelősségükre cselekszenek. Ez számottevő nehézségeket emel a GECT 
valamint tagjai jogi státuszának a beazonosításában (ki viseli a felelősséget harmadik felek 
felé? Milyen természetű a GECT tagjainak magának a GECT irányába fennálló felelőssége?). 
Emellett a 3. cikk 3. §-ának 2. mondata úgy rendelkezik, hogy a GECT felállítása nem 
befolyásolja tagjai pénzügyi felelősségét. Bárhogy is, ennek a rendelkezésének a 
megszövegezésében nincs arra utaló jel, hogy milyen fajta felelősségről van is itt szó. A 
szöveg azt is sugallja, hogy a GECT számára a pénzügyi forrásokat csak a tagjain keresztül 
lehet átadni. Szintén kételyek merülhetnek fel a GECT egy tagjának az ilyen csoportosulás 
összes feladatával való felruházásának jogi státuszával, alkalmazhatóságával és 
célkitűzéseivel kapcsolatban, ahogy arról a 3. cikk 3. §-ának 2. mondata rendelkezik, 
különösképpen a hatáskörök és a felelősség tekintetében.

  
1 Com (2004) 495 (végleges), 2004.7.14. 18. cikk
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4. Kiinduló javaslatok 

A szolidaritás elvére, a Bizottság javaslatára és ennek a munkaanyagnak a III. részében 
említett pontokra tekintettel szükséges:

Ø A GECT célkitűzéseinek világos meghatározása: Az előadó osztja a Bizottság azon 
nézetét, hogy a GECT eszközét fel kell használni a 2007 és 2013 közötti programozási 
időszak új, 3. célkitűzése alá eső akciók felgyorsítására. Mitöbb, szükségesnek tűnik 
tehát, hogy a Bizottság e tekintetben közérthetően igazolja ezt a javaslatot. 

Mint ahogy az a fentekben említésre került, és ahogy azt a Bizottság is támogatja, tekintet 
nélkül arra, hogy az előirányzott akciók a strukturális alap korlátozásaival vagy anélkül 
kerülnek foganatosításra, minden esetben a 159. cikknek kell a felhasznált jogalapnak lennie, 
mivel ez garantálja az együttdöntési eljárást, biztosítva a Parlament teljes részvételét és a 
minősített többséget a Tanácsban.

A GECT jogi státuszának világos megállapítása: Az előadó azt tanácsolja, hogy a GECT –
amíg a hatásköréről van szó - pusztán általános értelemben vett jogalanyként legyen 
értelmezve (vagyis nem mint egy közintézmény) és hogy meg legyen erősítve az a tény, hogy 
az adminisztratív hatalmak semmilyen esetben sem delegálhatók, és hogy a GECT 
meghatározott feladatok ellátására korlátozható. Továbbá, a GECT-nek jogalanyként kell 
léteznie (tekintet nélkül arra, hogy van-e jogi személyisége vagy sem) a nemzeti törvénykezés 
már kötelező érvénnyel bíró jogi aktusai (pl. a társulati törvény) alapján. Mégpedig annak 
céljából, hogy a GECT bejegyzésére vonatkozó, minden tagállamban közös speciális 
rendszer, vagy a GECT-re alkalmazandó a tagállamokban létező jogi eszközök listája 
megállapítható legyen.

Ø A GECT tagsági kritériumának világos meghatározása: Az előadó szeretné 
hangsúlyozni, hogy a GECT eszközének kombinálása a strukturális alappal azt jelenti, 
hogy a nemzeti kormányok ezt automatikusan irányítják és ellenőrzik. Tehát a 
tagállamoknak nem kell közvetlenül részt venniük az új GECT eszközben. 

Az előadó véleményét támogató további érv az, hogy nemzetközi egyezmények 
megkötéséhez a tagállamoknak nem kell az EU egy rendszabályhoz folyamodniuk ahhoz, 
hogy azt hatályba léptessék.1

Az előadó szintén rámutat, hogy a GECT tagok egymás között egyenértékű hatalommal és 
minőséggel kell, hogy rendelkezzenek. Az előadó javaslatának alátámasztásához indokolt 
felidézni, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a 
Kohéziós Alap általános rendelkezéseit lefektető Bizottsági rendeletre irányuló javaslat 2 34. 
cikkének 4. §-a kiköti, hogy az „európai területi együttműködés” célkitűzése keretében 

  
1 Az Európai Határrégiók Egyesületének (ARFE) megjegyzései az Európai Bizottságnak az Európai Parlament és a 
Tanács egy GECT-et létrehozó rendeletére irányuló javaslatárhoz, Értelmező Memorandum, 2004.9.6.
2 Com (2004) 492 (végleges), 2004.7.14.
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benyújtott műveleti programokat a NUTS III szintjén megfelelő csoportosulással kell 
kidolgozni. 

Az előadó szerint a „helyi közintézmény” gondolatát, amely a 2. cikk 1. §-ában mint tag kerül 
meghatározásra, csak a végső szabályozásban kell meghatározni. E célból a Bizottság 
kibocsáthatna egy megfelelő módosítást. 

Ø A GECT tetszőlegessége kérdésének világos meghatározása: Az előadó világosan a 
fent említett értelmezéseket részesíti előnyben.

Ø A GECT és tagjai felelősségi körének és típusának világos meghatározása

Az előadó vagy a jogi személyiség alapelveinek következetes alkalmazását javasolja, 
vagyis a GECT teljes felelősségét a kötelezettségei iránt, vagy pedig, hogy ez csak a 
jogképességre korlátozódjon úgy, hogy a GECT tagok vagy egyenlő mértékben vagy 
egymást kiegészítő mértékben legyenek felelősek a kötelezettségeiért. Egy harmadik 
lehetőség az lehetne, hogy csak a tagok ‘képviseletében’ cselekedjen, amely viszont nem 
igényel se jogi személyiséget se jogképességet.

Ø A GECT megállapodás státuszának és kötelező erejének tisztázása

Ez a javaslat meglehetősen önmagáért beszél, amely a rendelettervezetben járulékos 
rendelkezések elfogadását igényli, összhangban azzal, ami a törvényhozók szándékának 
tűnik.

Ø Egy GECT-ként eljáró tag hatáskörének és felelősségének tisztázása

A fentiek vonatkozásában ez szintén önmagáért beszél.

Végkövetkeztetés:

Ez a javaslat jelen formájában nem elfogadható, a tagállamok felelősségének világosabb jogi 
meghatározására van szükség. Az előadó megítélése szerint a javaslat túl pontatlan, és 
konkrét, jobban meghatározott intézkedésre van szükség.


