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I. ÚVOD

1. Dne 14. července 2004 přijala Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 

o evropském sdružení pro přeshraniční spolupráci (ESPS)1
.

2. Hospodářský a sociální výbor přijal stanovisko dne 6. dubna 20052.

3. Výbor regionů přijal stanovisko dne 18. listopadu 20043.

4. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení dne 6. července 20054.

5. Komise přijala svůj pozměněný návrh dne 7. března 20065.

6. Dne 5. května 2006 Rada dosáhla politické dohody v zájmu přijetí společného postoje 

v souladu s článkem 251 Smlouvy.

7. Dne 12. června 2006 Rada přijala společný postoj k návrhu uvedenému v dokumentu 

9062/06.

II. CÍLE

8. Cílem návrhu Komise bylo zavést nástroj pro spolupráci na úrovni Společenství, který by 

umožnil vytvořit na území Společenství sdružení s právní subjektivitou spolupracující 

s celostátními, místními a regionálními partnery pod názvem „evropská sdružení pro územní 

spolupráci“ (ESÚS).

  
1 KOM(2004) 496 v konečném znění
2 Úř. věst. C 255, 14.10.2005, s. 76
3 Úř. věst. C 71, 22.3.2005, s. 46
4 10806/05/ CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144.
5 KOM(2006) 94 v konečném znění
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III. SPOLEČNÝ POSTOJ 

Obecně

9. Rada souhlasí s cíli návrhu, avšak vyvinula úsilí o zlepšení některých ustanovení a 

o připojení dalších prvků, jejichž cílem je zajistit větší právní jistotu a soulad, zejména 

pokud jde o: 

- kontrolní ustanovení (článek 4)

- nabývání právní subjektivity (článek 5)

- propracování a další vyjasnění úkolů (článek 7)

- ustanovení o posílené odpovědnosti v zájmu lepší ochrany třetích stran (článek 12)

- přechodná období připojená pro členské státy za účelem přizpůsobení jejich 

vnitrostátních právních předpisů požadavkům tohoto nařízení (článek 18).

Během podrobného čtení návrhu (červenec 2004 - květen 2006) byla provedena celá řada 

redakčních změn, které měly objasnit text, vyřešit právně-lingvistické otázky a zajistit 

celkovou soudržnost daného nařízení. Tyto změny jsou v této poznámce uvedeny pouze 

v případě, zohledňují-li změny Evropského parlamentu. 

10. Na svém plenárním zasedání dne 6. července 2005 přijal Evropský parlament 41 změn 

návrhu, přičemž téměř 85 % změn bylo začleněno do společného postoje Rady.

11. Rada při přípravě svého společného postoje podrobně prozkoumala pozměněný návrh 

Komise. Společný postoj obsahuje všechny změny navržené Evropským parlamentem, které 

byly přijaty nebo v zásadě přijaty Komisí v jejím pozměněném návrhu.

12. Při právně-jazykové finalizaci znění společného postoje byly některé body odůvodnění 

a články přečíslovány. Tento dokument se řídí číslováním použitým ve společném postoji, 

a proto se jeho číslování někdy liší od číslování používaného ve znění stanoviska 

Parlamentu a v pozměněném návrhu.
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Hlava

13. Rada se rozhodla navázat na podnět Evropského parlamentu, to je nahradit v celém 

dokumentu název nástroje „evropské sdružení pro přeshraniční spolupráci“ „evropským 

seskupením pro územní spolupráci“. Tato změna byla začleněna do celého znění společného 

postoje, který tudíž spojuje celé nebo příslušné části změn č. ° 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 

20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 37, 41.

Body odůvodnění

14. Vymezení „územní spolupráce“, která pokrývá všechny tři formy spolupráce, jmenovitě 

spolupráci „přeshraniční“, „nadnárodní“ a „meziregionální“, nebylo začleněno do bodu 

odůvodnění 6, jak bylo navrženo ve změně č. 42/3, nýbrž do čl. 1 odst. 2.

15. V bodu odůvodnění 5 Rada (částečně) převzala změny 6 a 10 Evropského parlamentu, neboť 

se tento bod vztahuje na dohody mezi členskými státy a/nebo regionálními a místními 

orgány a objasňuje, že cílem tohoto nařízení není obcházet jiné rámce pro spolupráci.

16. Evropský parlament navrhl několik objasnění změny 8. Zatímco společný postoj vypustil 

tento bod odůvodnění, čl. 4 odst. 5 uvádí, že členské subjekty ESÚS mohou rozhodnout 

o zmocnění jednoho z členských subjektů k plnění jeho úkolů.

17. Rada nebyla s to přijmout tyto změny:

- č. 12, podrobnější ustanovení o rozhodování lze nalézt v čl. 9 odst. 2 písm. b);

- č. 13, vzhledem k tomu, že společný postoj přepracovává znění ustanovení 

o subsidiaritě (bod odůvodnění 16)

Článek 1 - Povaha ESÚS

18. Změna č. 17 byla převzata do čl. 4 odst. 3 a 4, kde byla zavedena podrobná ustanovení 

o kontrole. 

19. Po podrobném přezkoumání změny č. 18 nebyla Rada s to tuto změnu přijmout, neboť 

překračuje rámec působnosti posilování hospodářské a sociální soudržnosti.
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Článek 2 - Rozhodné právo

20. Rada rozhodla, že v tomto článku naváže na myšlenku Evropského parlamentu vyjádřenou 

ve změně č. 32, to je použít právní předpisy členského státu, v němž má ESÚS své sídlo.

21. Rada rozhodla začlenit do společného postoje přesnější definici „místních subjektů“ 

obsaženou v původním návrhu, která již existuje v právních předpisech Společenství. Rada 

má za to, že se tato definice může vztahovat na „subjekty provádějící svou činnost na 

neziskovém základě, jejichž zúčastněnými stranami jsou regionální/místní orgány a členské 

státy“, jak požadovala změna č. 20.

22. Společný postoj rovněž přejímá změny 21 a 24, Rada byla nicméně pro začlenění těchto 

ustanovení do čl. 7 odst. 5.

Článek 5 - Nabývání právní subjektivity a zveřejnění v Úředním věstníku

23. Tento článek přejímá a rozvíjí podstatu změny EP č. 41.

Článek 7 - Úkoly

24. Rada se přiklonila k návrhu EP obsaženému ve změně č. 22, tj. uvést v článku 7 úkoly 

ESÚS.  Rada však nepovažovala za vhodné hovořit o pravomocech ESÚS.

25. Článek 7 společného postoje je plně věnován otázce úkolů, které může ESÚS vykonávat, 

jakož i jejich omezením. V této souvislosti Rada přijímá změnu č. 24 Evropského 

parlamentu. 

Článek 8 - Úmluva

26. Rada rozhodla o zjednodušení názvu tohoto článku, změna č. 27 je tedy nadbytečná. 
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27. Společný postoj zohledňuje veškeré změny začleněné do jednotlivých částí znění a usiluje 

o to, aby znění přesně odráželo obsah ESÚS. Při přepracování tohoto článku Rada plně či 

částečně souhlasila se změnami EP č. 29, 31 a 33.

28. Po důkladném zvážení došla Rada k závěru, že není s to přijmout změnu EP č. 34. Hlavním 

důvodem jsou rozdílné právní systémy členských států, ve kterých není nezbytně zvláštní 

právo, kterým se řídí fungování sdružení.

29. Rada nebyla s to převzít zcela změnu č. 36 ohledně povinnosti oznámit Komisi úmluvu 

a povinnosti ze strany Komise uložit úmluvu do veřejného rejstříku všech úmluv o ESÚS. 

Nicméně čl. 5 odst. 1 stanoví, že Výbor regionů je o úmluvě a o registraci nebo zveřejnění 

stanov informován ze strany členských subjektů.

Článek 9 - Stanovy

30. Změny EP č. 37, 38 a 39 týkající se obsahu stanov byly začleněny do jiných článků 

společného postoje (změna č. 37 do článku 10, změna č. 38 do článku 14 a změna č. 39 do 

tohoto článku). Jedinou výjimku tvoří část změny 37 ohledně vytvoření sekretariátu, která 

byla Radou zamítnuta. Následně nebyla přijata změna č. 40, neboť Rada se přiklonila 

k zachování samostatného článku 10 o orgánech. 

Článek 12 - Likvidace, úpadek, zastavení plateb a odpovědnost

31. Rada shledala, že otázka likvidace, úpadku, platební neschopnosti, zastavení plateb 

a odpovědnosti ESÚS je zásadní a je potřeba, aby byla v nařízení dále propracována. Rada 

má za to, že pouze velmi přesná ustanovení, podobně jako ustanovení začleněná do článku 

12, mohou zaručit právní jistotu a zajistit dostatečnou právní ochranu třetím stranám. Rada 

tímto přijala změnu č. 26. 
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IV. ZÁVĚR

32. Rada začlenila do společného postoje většinu změn Evropského parlamentu, což plně 

odpovídá cílům návrhu Komise.

33. Jedním z hlavních cílů společného postoje Rady je vytvoření nástroje, který usnadňuje 

spolupráci mezi regiony. Komise potvrdila celkovou vyváženost společného postoje Rady 

a uvítala politickou dohodu Rady ze dne 5. května 2006.

___________________


