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1. Všeobecný kontext 
 
Existujúce hranice oddeľujú prihraničné obce ekonomicky, sociálne a kultúrne a predstavujú 
prekážku pre koherentné riadenie týchto území. V rámci štátnych politík sa doteraz tieto 
oblasti považované za periférne oblasti štátneho územia často zanedbávali . V každom prípade 
a so zreteľom na rozšírenie, jednotný trh  a hospodárska a menová únia (HMU) postupne 
menia tento stav a cezhraničná spolupráca sa stala jednou z najväčších výziev európskej 
integrácie. 
 
Medzi základnými cieľmi Európskej únie figuruje upevnenie hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti a to prostredníctvom cezhraničnej, nadnárodnej a interregionálnej 
spolupráce. Rovnako podporuje i integráciu a vyvážený a harmonický rozvoj európskeho 
územia. 
 
Za účelom dosiahnutia cieľa hospodárskej a sociálnej súdržnosti článok 159 odsek 3, Zmluvy 
o založení Európskych spoločenstiev umožňuje nariadiť špecifické činnosti, ktoré sú 
nevyhnutné okrem fondov, ak sa ukáže, že sú bez dopadu na opatrenia, o ktorých sa rozhodlo 
v rámci politík Spoločenstva.  
 
Na tomto právnom základe a v súlade so všeobecným nariadením štrukturálnych fondov bola 
v roku 1989 vytvorená Iniciatíva Spoločenstva INTERREG. Ide o akčný program, ktorým sa 
dopĺňajú opatrenia štrukturálnych fondov s cieľom podporiť cezhraničnú, nadnárodnú a 
interregionálnu spoluprácu. Interreg III je v súčasnosti Iniciatíva Spoločenstva založená 
Európskym fondom regionálneho rozvoja (ERDF) na podporu spolupráce medzi regiónmi 
Európskej únie na obdobie 2000-2006. INTERREG III má tri zamerania:  zameranie A 
(cezhraničná spolupráca), zameranie B (nadnárodná spolupráca) a zameranie C 
(interregionálna spolupráca). Cieľom zamerania A je cezhraničná spolupráca medzi 
susediacimi územnými spoločenstvami a je zameraná na rozvoj cezhraničných hospodárskych 
a sociálnych centier - pólov prostredníctvom spoločných stratégií trvaloudržateľného 
územného rozvoja.  Zameranie B, ktoré sa týka nadnárodnej spolupráce medzi národnými, 
regionálnymi a miestnymi orgánmi, sa zameriava na podporu vyššej úrovne územnej 
integrácie naprieč širokých zoskupení regiónov Európy, s úmyslom dosiahnuť 
trvaloudržateľný, harmonický a vyvážený rozvoj Spoločenstva a lepšiu územnú integráciu s 
kandidátskymi a ostatnými susediacimi krajinami. Napokon zameranie C sa sústredí na 
interregionálnu spoluprácu a na zlepšenie efektívnosti politík a nástrojov regionálneho 
rozvoja a súdržnosti vytváraním sietí, najmä v zaostávajúcich regiónoch a regiónoch 
prechádzajúcich štrukturálnymi zmenami. 
 
Európska komisia navrhla vo svojej tretej správe o hospodárskej a sociálnej súdržnosti1, 
zamerať priority kohéznej politiky v rokoch 2007 - 2013 na tri základné ciele: konvergenciu, 
konkurencieschopnosť a spoluprácu. „Územná spolupráca“ je založená na skúsenostiach troch 
zameraní  Iniciatívy INTERREG (A, B, a C) s cieľom podporiť harmonický a vyvážený 
rozvoj celého územia Európskej únie a to podporou spolupráce medzi jednotlivými zložkami 
v dôležitých otázkach Spoločenstva na cezhraničnej, nadnárodnej a interregionálnej úrovni 
(princíp nazvaný „mainstream“). V tomto kontexte Komisia navrhla nový právny nástroj vo 

                                                 
1 Oznámenie Európskej komisie. Tretia správa o hospodárskej a sociálnej súdržnosti. KOM(2004) 107 konečné 
znenie, 17.2.2004. 
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forme štruktúry európskej spolupráce („regionálne cezhraničné spoločenstvo“), aby umožnila 
členským štátom, regiónom a miestnym orgánom postaviť sa, v rámci programov 
Spoločenstva ako i mimo nich, právnym a administratívnym problémom, ktoré sa zvyčajne 
vyskytnú pri riadení programov a cezhraničných projektov.  Cieľom bude preniesť na novú 
právnu štruktúru spôsobilosť konať v mene verejných orgánov so zámerom realizovať 
činnosti v rámci spolupráce. 
Európsky parlament vždy obhajoval dôležitosť cezhraničnej, nadnárodnej a interregionálnej 
spolupráce pri budovaní Európy1 ako aj dôležitosť vytvoriť osobitný cieľ pre územnú 
spoluprácu na základe úspechu Iniciatívy INTERREG, ktorá prispela k vytvoreniu a 
upevneniu spolupráce. Tiež schválil vytvorenie jednotného právneho nástroja, ktorý dovolí 
členským štátom, regiónom a miestnym orgánom viesť cezhraničné programy účinnejšie2.  
 
Územná súdržnosť, nielen hospodárska a sociálna, sa viackrát cituje v Návrhu zmluvy o 
Ústave pre Európu a taktiež patrí medzi jeden z cieľov a právomocí Únie3.  Práve článok III-
220 Návrhu zmluvy o Ústave pre Európu (terajší článok 158 Zmluvy o ES) hovorí o 
mimoriadnej pozornosti, ktorú treba venovať okrem iného cezhraničným regiónom. 
 
Iným nástrojom, ktorý je určený na zjednodušenie a podporu obojstrannej spolupráce 
cezhraničného charakteru je Európske zoskupenie hospodárskych záujmov. Má právnu 
subjektivitu podľa práva Spoločenstva a jeho cieľom je uľahčiť a podporovať hospodárske 
aktivity svojich členov prostredníctvom zlúčenia svojich zdrojov, činností a kompetencií. 
Uvedeným spojením sa získajú lepšie výsledky, ako by dosiahli jeho členovia, ak by konali 
každý osobitne.  
 
 
2. Popis návrhu nariadenia o ustanovení európskeho zoskupenia cezhraničnej 

spolupráce (EZCS) 
 
Berúc do úvahy významné ťažkosti, ktoré sa objavujú pri realizácii a riadení aktivít 
cezhraničnej, nadnárodnej a interregionálnej spolupráce v rámci jednotlivých národných 
predpisov a postupov, je potrebné zaviesť primerané opatrenia na úrovni Spoločenstva, aby 
zmiernili spomínané ťažkosti. 
 
 
 
Európska komisia, v rámci nových návrhov nariadenia o úprave fondov a štrukturálnych 
nástrojov na obdobie rokov 2007 - 2013, navrhla 14. júla 2004 nové nariadenie, ktoré 
pripúšťa pre členské štáty, regióny a miestne spoločenstvá možnosť vytvoriť orgány zamerané 

                                                 
1 Uznesenie o cezhraničnej a medziregionálnej spolupráci zo 16.5.1997 (A4-161/1997, spravodajca: pán Miller); 
Uznesenie o cezhraničnej a medziregionálnej spolupráci z 9.6.1992 (A4-188/92, spravodajca: pán Cushnahan); 
Uznesenie o cezhraničnej spolupráci na vnútorných hraniciach Európskeho spoločenstva z 12.3.1987 (A2-
170/86, spravodajca: pán Poetschki9. 
2 Uznesenie o oznámení Komisie o tretej správe o hospodárskej a sociálnej súdržnosti z 22.4.2004 (A5-
272/2004), spravodajca: pán Hatzidakis), body 40-47. 
3 Články I-3.3, I-14 a II-96. Články Návrhu o Ústave sú citované z poslednej dostupnej verzie: CIG 87/04, 
Brusel, 6. augusta 2004. 
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na cezhraničnú spoluprácu a nazvané Európske zoskupenie cezhraničnej spolupráce (EZCS)1. 
Návrh nariadenia o EZCS je v súlade s princípom návrhu Komisie vytvoriť nový cieľ č.3 
(územná spolupráca). Spadá tiež do rámca návrhu nariadenia, ktoré stanovuje všeobecné 
predpisy pre oba štrukturálne fondy (ERDF a ESF) ako i pre Kohézny fond.  
 
Nakoľko podmienky cezhraničnej spolupráce, tak, ako sú stanovené v tomto nariadení, 
nemôžu byť účinne vytvorené členskými štátmi, a teda môžu byť lepšie realizované na úrovni 
Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity 
ustanovenom v článku 5 Zmluvy. V súlade s princípom proporcionality popísaným v tomto 
článku nepresahuje toto nariadenie mieru potrebnú na dosiahnutie cieľov, prechod k EUCS je 
fakultatívny, rešpektujúc ústavné právo každého členského štátu. 
 
Tento nový právny nástroj, ktorý ustanovuje článok 159 pododsek 3 Zmluvy, poskytuje 
nepovinný rámec na vytvorenie európskych orgánov zameraných na cezhraničnú spoluprácu s 
cieľom prekonať existujúce prekážky.  Ako nový nástroj bude mať vyššiu právnu silu ako 
vnútroštátne právne predpisy členských štátov. Treba okrem iného treba zdôrazniť, že 
zoskupenie nie je povinné, ale iba „fakultatívne“ čo sa prejavuje na ambíciách spolupráce: v 
súlade s úvodným ustanovením 7 návrhu nariadenia „prechod k EZCS by mal byť 
fakultatívny“. Orgány budú mať právnu subjektivitu, aby sa programy cezhraničnej 
spolupráce uplatňovali na základe dohôd medzi členmi buď národnými, regionálnymi alebo 
miestnymi, z verejnosti alebo inými. Tento nástroj teda dovolí podporovať a uľahčiť 
cezhraničnú spoluprácu medzi regionálnymi  a miestnymi samosprávami z oboch strán hraníc 
a zmierniť právne a inštitucionálne ťažkosti, s ktorými sa na danom úseku stretávajú.  
 
Jeden z nových prvkov v porovnaní s už existujúcimi finančnými nástrojmi je to, že EZCS 
bude môcť byť pridelené jednak uplatňovanie programov cezhraničnej spolupráce 
spolufinancované Európskou úniou, ale tiež realizácia akejkoľvek inej činnosti buď s alebo 
bez spoluúčasti Únie. Všeobecné ciele EZCS, ktoré sú uvedené v úvodnom ustanovení 6 
návrhu nariadenia (aktivity cezhraničnej spolupráce bez finančného príspevku Spoločenstva) 
naznačujú, že to môže byť prospešné nielen cieľom štrukturálnej politiky, ale taktiež na 
mnohé iné účely.  
 
Ďalšie aspekty návrhu nariadenia, ktoré si zasluhujú byť spomenuté:  
 
- Zloženie EZCS (článok 2): EZCS môže byť zložené z členských štátov a regionálnych a 
miestnych samospráv a/alebo iných miestnych verejných orgánov. Zakladá sa na podnet jej 
členov, ktorí môžu rozhodnúť o založení EZCS ako samostatnej právnickej osoby alebo 
prideliť jeho úlohy jednému z nich.   
 
- Právomoci EZCS (článok 3): Právomoci EZCS sú určené dohovorom o európskej 
cezhraničnej spolupráci schválenom jeho členmi. Preto EZCS disponuje rovnakou právnou 
spôsobilosťou, ako je priznaná iným právnickým osobám národnými legislatívami.  EZCS 
môžu byť pridelené nasledujúce úlohy: 
 
• implementácia programov cezhraničnej spolupráce spolufinancovaných Spoločenstvom, 

                                                 
1 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce 
(EZCS). KOM (2004) 496 konečné znenie. 
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predovšetkým štrukturálnymi fondami; 
• realizácia akejkoľvek inej činnosti týkajúcej sa cezhraničnej spolupráce s alebo bez 

finančného príspevku Spoločenstva. 
 

- Dohovor o európskej cezhraničnej spolupráci (článok 4): EZCS je predmetom dohovoru, 
ktorý upresňuje úlohy EZCS, trvanie a podmienky jeho zrušenia.  Dohovor, ktorý sa 
obmedzuje výlučne na oblasť cezhraničnej spolupráce, musí tiež upresniť zodpovednosť 
každého člena voči EZCS a voči tretím stranám. Musí taktiež ustanoviť nariadenia 
uplatniteľné pre členské štáty ako i právo pre prípad sporu, ktoré bude právom jedného z 
členských štátov, ktorého právo bolo zvolené. Napokon, s dohovorom musia byť oboznámení 
všetci členovia ako i zúčastnené členské štáty. 

 
- Štatút EZCS (článok 5): EZCS ustanovuje svoj štatút na základe dohovoru. Štatút musí 
obsahovať ustanovenia týkajúce sa: 
 
• zoznamu poslancov; 
• cieľa a úlohy EZCS a jeho vzťahov s členmi; 
• názvu a miesta sídla; 
• orgánov, kompetencií, fungovania, počtu predstaviteľov v orgánoch; 
• rozhodovacích postupov; 
• určenia pracovného(ných) jazyka(ov); 
• podmienok fungovania; 
• podmienok finančných príspevkov členov rovnako ako aj použitie rozpočtových a 

účtovných pravidiel; 
• určenia nezávislej organizácie pre finančnú kontrolu a externý audit. 
 
-Orgány EZCS (článok 6): Predstaviteľom EZCS bude riaditeľ, ktorý koná v mene a záujme 
zoskupenia. EZCS si môže vytvoriť zhromaždenie tvorené predstaviteľmi jeho členov. Štatút 
môže ustanoviť dodatočné orgány. 
 
-Rozpočet EZCS (článok 7): EZCS stanovuje predbežný ročný rozpočet, ktorý je schválený 
členmi. Tiež pripravuje výročnú správu o činnosti overenú nezávislými expertami, ktorí nie sú 
vo vzťahu s jeho členmi. Členovia sú finančne zodpovední pomerným dielom podľa svojho 
príspevku do rozpočtu až do zániku dlhov EUCS. Vytvorením EZCS nie je však ovplyvnená 
finančná zodpovednosť členských štátov a iných orgánov. 
 
- Verejnosť a nadobudnutie účinnosti ( článok 8 a 9): Dohovor, ktorý ustanovuje EZCS, 
bude publikovaný v Úradnom vestníku Európskej únie. Od tohto momentu je jeho právna 
spôsobilosť uznaná v každom členskom štáte. EZCS nadobúda platnosť 1. januára 2007. 
 
 
3. Kontroverzné body 
 
 
- Cieľ: Podľa článku 1 odseku 3, návrhu nariadenia, EZCS má za cieľ uľahčiť a podporiť 
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cezhraničnú spoluprácu členských štátov, ako aj regionálnych a miestnych samospráv, s 
cieľom posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Avšak vyvstáva jedna otázka: 
Aký je hlavný cieľ tohto nástroja? Možno uvažovať o troch možnostiach: 
 
 

 Je to právny nástroj, ktorý má byť súčasťou cieľa 3 štrukturálnych fondov, podľa 
ktorého členský štát, ktorý sa zúčastňuje operačného programu môže naň preniesť 
zodpovednosť za jeho riadenie a zveriť mu zodpovedné úlohy riadiaceho orgánu a 
spoločného technického sekretariátu. V tomto kontexte treba poznamenať, že 
každý členský štát nesie finančnú zodpovednosť (čl. 18 návrhu nariadenia). 

 
 Je to nástroj navrhnutý Európskou komisiou. Návrh je ústavný a zahŕňa vyššie 

uvedené ciele, ktorých realizácia nebude závisieť na finančnom príspevku 
Spoločenstva. 

 
 Tretia možnosť by bolo zriadenie verejného orgánu, ktorý by plnil vyššie uvedené 

ciele s alebo bez finančného príspevku Spoločenstva. 
 
- Právny základ: dve možnosti:  
 
 -  
AKTY USTANOVENÉ V  ČLÁNKU 159 ODSEK 3 ZMLUVY O ES.  
Tento článok umožňuje nariadiť špecifické činnosti mimo fondov, za účelom dosiahnutia 
cieľov väčšej hospodárskej a sociálnej súdržnosti1. Akt bude predmetom osobitného návrhu 
Komisie a bude podliehať spolurozhodovaciemu postupu (článok 251) a kvalifikovanej 
väčšine. 
 
ALTERNATÍVNYM PRÁVNYM ZÁKLADOM BY MOHOL BYŤ ČLÁNOK 308 ZMLUVY O ES.  
Článok 308 umožňuje Spoločenstvu konať na dosiahnutie niektorého zo svojich cieľov i keď 
Zmluva na to neposkytuje potrebné právomoci. V takom prípade rozhodnutie Rady musí byť 
jednomyseľné. Naviac sa vylučuje, aby bol v tomto prípade uplatnený spolurozhodovací 
postup. Čo sa týka postupov, vyžadoval by sa úplne nový návrh Komisie. 

 
 
 

Problém štatútu: Text Komisie je nejasný v tom, či nástroj EZCS je iba novým právnickým 
subjektom, ktorý môže plniť len presne stanovené úlohy alebo či ustanovuje verejno-právny 
orgán, ktorý bude schopný poskytovať služby verejnosti namiesto svojich členov. Za týmto 
účelom by sa tiež mohli navrhnúť spôsoby súvisiace so samotným založením EZCS. 
 
 
 
Členstvo: Treba objasniť akú úlohu majú členské štáty. Zdá sa, že môžu byť buď plnými 
členmi EZCS alebo sa môžu iba zapojiť do schválenia dohovoru a štatútu nového subjektu. 
Článok 2 odsek 1 stanovuje, že EZCS môže byť zložená z členských štátov a/alebo miestnych 
samospráv a/alebo miestnych verejných orgánov, ale neuvádza žiadnu povinnosť spoluúčasti 

                                                 
1 úvodné ustanovenie 1 
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pre orgány členských štátov.  
Je potrebné opýtať sa, či majú byť členovia EZCS rovnoprávnymi partnermi v oblasti 
právomocí a kompetencií.   
 
Pojem „miestne verejné orgány“ nie je vôbec v návrhu definovaný. Za účelom vymedzenia 
právomocí potencionálnych verejných orgánov by bolo možno potrebné definovať ich 
presnejšie. 
 
Význam slova „fakultatívny“ v novom nástroji: Je možná dvojaká interpretácia 
uvedeného sporného bodu. Týka sa snahy o založenie EZCS, ktoré môže byť vyjadrené 

 buď 
 členmi zoskupenia 

 alebo 
 členskými štátmi1 

 
 Zodpovednosť 
Článok 1 odsek 2 návrhu nariadenia stanovuje, že EZCS má právnickú subjektivitu. Avšak 
článok 3 odsek 2 sa odvoláva na pojem „právnej spôsobilosti“. Naviac, ustanovenia v článku 
3 odsek 2 veta 1  - „EZCS pôsobí v mene a v záujme svojich členov“ a článok 7 odsek 2 
(členovia sú finančne zodpovední pomerným dielom podľa svojho príspevku do rozpočtu až 
do zániku dlhov EZCSD) spôsobujú, že celý problém je ešte menej prehľadnejší, keďže 
právnické osoby zvyčajne konajú vo svoj vlastný prospech. To vytvára podstatné ťažkosti v 
identifikovaní štatútu EZCS a jej členov (Kto je zodpovedný voči tretím stranám? Akú 
zodpovednosť majú členovia EZCS k samotnému EZCS?). Okrem toho článok 3 odsek 3 veta 
2 uvádza, že vytvorením EZCS nie je ovplyvnená finančná zodpovednosť členov. Aj napriek 
tomu nie je v znení tohto ustanovenia uvedené, o aký druh zodpovednosti ide. Tiež sa 
poukazuje na to, že finančné zdroje môžu byť poukázané EZCS iba cez jej členov. Môžu sa 
taktiež vyskytnúť pochybnosti o právnom štatúte, uplatniteľnom práve a cieľoch, ak sa 
pridelia úlohy, ktoré uvádza článok 3 odsek 3 veta 2, takéhoto zoskupenia iba jednému z 
členov, najmä v oblasti kompetencií a zodpovednosti. 
 

 
 
4. Pôvodné návrhy 
 
Berúc do úvahy princíp solidarity, návrh Komisie a body uvedené v časti III tohto pracovného 
dokumentu, je potrebné: 
 

 Jasne definovať cieľ EZCS: Spravodajca súhlasí s názorom Komisie, že EZCS ako 
nástroj je určený na urýchlenie realizácie aktivít obsiahnutých v novom cieli 3 na 
programové obdobie 2007 - 2013. Naviac sa Komisii zdá potrebné predložiť v tomto 
smere podrobné odôvodnenie návrhu.  

 
Ako je uvedené vyššie, na otázku či sa majú predpokladané aktivity realizovať s alebo bez 
obmedzení legislatívy štrukturálnych fondov, sa vychádza z článku 159, ktorý má byť vždy 
právnym základom, čo garantuje spolurozhodovací postup a tak zabezpečuje plnú účasť 

                                                 
1 KOM (2004) 495 (konečné znenie), 14.7.2004. Článok 18. 
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Parlamentu a kvalifikovanej väčšiny v Rade. Uvedený postup takisto podporila Komisia 
 
Jasne definovať štatút EZCS: Spravodajca odporúča považovať EZCS, čo sa týka 
kompetencií, len ako právnickú osobu vo všeobecnosti (napr. nie špecificky ako verejný 
orgán) a taktiež ubezpečuje, že administratívne právomoci sa nemôžu v žiadnom prípade 
prenášať a že EZCS by sa mala prideliť realizácia špecifických úloh. Naviac EZCS by mala 
vystupovať ako právnická osoba (či už má právnu subjektivitu alebo nie) na základe už 
existujúc záväzných aktov národnej legislatívy (napr. zákon o zoskupeniach). Za účelom 
dosiahnutia uvedeného, je treba predložiť buď osobitný systém registrácie EZCS spoločnej 
pre všetky členské štáty alebo zoznam právnych nástrojov existujúcich vo všetkých členských 
štátoch, ktoré sú uplatniteľné pre EZCS. 
 

 Jasne stanoviť podmienky členstva v EZCS: Spravodajca by rád vyzdvihol, že 
spojenie používania nástroja EZCS so štrukturálnymi fondami znamená, že národné 
vlády ho automaticky riadia a kontrolujú. Preto sa členské štáty nemusia priamo stať 
členmi nového EZCS nástroja.  

Ďalším argumentom, ktorý podporuje stanovisko spravodajcu je ten, že za účelom uzavretia 
medzinárodných dohôd sa členské štáty nemusia odvolávať na nariadenie EÚ, aby tieto mohli 
vstúpiť v platnosť1. 

Spravodajca taktiež poukazuje na to, že každý člen EZCS by mal mať rovnoprávne 
právomoci a spôsobilosť.  S cieľom podporiť návrh spravodajcu je výhodné odvolať sa na 
článok 34 odsek 4 návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde2. 
Článok stanovuje, že operačné programy predkladané v rámci cieľa „európskej územnej 
spolupráce“ vypracuje vhodná skupina na úrovni NUTS III.  
 
Podľa spravodajcu pojem „miestnych verejných orgánov“ ustanovených v článku 2 odseku 1 
sa má v konečnom znení návrhu užšie definovať. V tomto smere má Komisia predložiť 
vhodný pozmeňujúci a doplňujúci návrh.  
 

 Jasne stanoviť pojem fakultatívnosti EZCS:  Spravodajca zaujíma pozitívne 
stanovisko k obom vyššie uvedeným výkladom. 
 Jasne stanoviť druh a rozsah zodpovednosti EZCS a jeho členov: 

 
Spravodajca navrhuje buď jednotné uplatňovanie zásad právnej subjektivity, napr. plná 
zodpovednosť EZCS za svoje záväzky alebo ju obmedziť len na právnu spôsobilosť, kedy 
by členovia EZCS boli buď rovnocenní alebo dodatočne zodpovední za svoje záväzky. 
Treťou možnosťou by bolo konať „v mene“ členov, čo však nevyžaduje ani právnu 
subjektivitu ani spôsobilosť. 

 
 Objasniť štatút a záväznosť dohovoru o EZCS 

 
Toto je skôr jasne formulovaný návrh, ktorý vyžaduje schválenie ďalších ustanovení v 

                                                 
1 Pripomienky Združenia európskych hraničných regiónov (AEBR) k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady o ustanovení EZCS predložené Európskou komisiou, 6.9.2004, vysvetľujúce memorandum 
2 KOM (2004) 492 konečné znenie, 14.7.2004. 
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návrhu nariadenia v súlade so zámerom zákonodarcov.  

 
 Objasniť kompetencie a zodpovednosť člena konajúceho v mene EZCS 

 
Toto sa zdá taktiež jasne formulované v rámci vyššie uvedeného. 

 
 

Záver: 
 
Tento návrh vo svoje súčasnej forme nevyhovuje, keďže potrebuje byť jasnejšie právne 
definovaný čo sa týka zodpovednosti členských štátov. Spravodajca považuje návrh za príliš 
vágny, vyžaduje konkrétnejší a lepšie definovaný postup. 
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