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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.

___________________


