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I. UVOD

1. Komisija je 14. julija 2004 sprejela predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 

ustanovitvi evropske skupine za čezmejno sodelovanje (GECT)1.

2. Ekonomsko-socialni odbor je mnenje podal 6. aprila 20052.

3. Odbor regij je mnenje podal 18. novembra 20043.

4. Evropski parlament je mnenje v prvi obravnavi sprejel 6. julija 20054.

5. Komisija je spremenjeni predlog sprejela 7. marca 20055.

6. Svet je 5. maja 2006 dosegel politični dogovor za sprejetje skupnega stališča v skladu s 

členom 251 Pogodbe.

7. Svet je 12. junija 2006 sprejel skupno stališče o predlogu, kot je podan v dok. 9062/06.

II. CILJI

8. Namen Komisijinega predloga je bil, da se na ravni Skupnosti uvede instrument za 

sodelovanje, ki bi omogočal ustanovitev združenj za sodelovanje med nacionalnimi, 

lokalnimi in regionalnimi partnerji v Skupnosti s statusom pravne osebe, imenovanih 

"evropska združenja za ozemeljsko sodelovanje (EZOS)".

  
1 KOM (2004) 496 konč.
2 UL C 255, 14.10.2005, str. 76.
3 UL C 71, 22.3.2005, str. 46.
4 10806/05/ CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144.
5 KOM(2006) 94 konč.
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III. SKUPNO STALIŠČE

Splošno

9. Čeprav se strinja s cilji predloga, si je Svet prizadeval izboljšati nekatere določbe in vključiti 

dodatne prvine, da bi zagotovil okrepljeno pravno varnost in skladnost, zlasti:

- določbe glede nadzora (člen 4),

- pridobitev statusa pravne osebe (člen 5),

- naloge so bile razčlenjene in dodatno razjasnjene (člen 7),

- določbe o odgovornosti okrepljene zaradi boljšega varstva tretjih oseb (člen 12),

- dodano je bilo prehodno obdobje za države članice, da bi lahko svoje nacionalne 

zakonodaje prilagodile zahtevam uredbe (člen 18).

Med podrobno obravnavo predloga (od julija 2004 do maja 2006) so bile vključene mnoge 

redakcijske spremembe za pojasnitev besedila, za reševanje pravno-jezikovnih vprašanj in 

za zagotovitev splošne skladnosti Uredbe. Te spremembe niso navedene v tej opombi, razen 

če ne vključujejo sprememb Evropskega parlamenta.

10. Na plenarnem zasedanju 6. julija 2005 je Evropski parlament sprejel 41 sprememb predloga, 

od katerih je bilo skoraj 85 % vključenih v skupno stališče Sveta.

11. Pri pripravi skupnega stališča je Svet podrobno preučil spremenjeni predlog Komisije. 

Skupno stališče vsebuje vse spremembe, ki jih je predlagal Evropski parlament in v svojem 

spremenjenem predlogu sprejela ali načeloma sprejela Komisija.

12. Pri dokončnem pravno-jezikovnem oblikovanju besedila skupnega stališča so bile nekatere 

uvodne izjave in členi preštevilčeni. Ta dokument sledi oštevilčenju v skupnem stališču in se 

zato včasih razlikuje od oštevilčenja v besedilih mnenja Parlamenta in spremenjenega 

predloga.



9062/2/06 REV 2 ADD 1 4
DG G I SL

Naslov

13. Svet se je odločil, da bo upošteval predlog Evropskega parlamenta, da se v celotnem 

dokumentu ime instrumenta "evropsko združenje za čezmejno sodelovanje" nadomesti z 

"evropsko združenje za ozemeljsko sodelovanje". Ta sprememba je bila vnesena v celotno 

besedilo skupnega stališča, ki potemtakem vsebuje spremembe št. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 

16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 37 in 41 v celoti ali njihove ustrezne dele.

Uvodne izjave

14. Opredelitev "ozemeljskega sodelovanja", ki obsega vse tri oblike sodelovanja, namreč 

"čezmejno", "transnacionalno" in "medregionalno", ni bila upoštevana v uvodni izjavi 6, kot 

je predlagano v spremembi št. 42/3, temveč v členu 1(2).

15. V uvodno izjavo 5 je Svet vključil spremembi 6 in 10 (delno) EP, saj se ta izjava nanaša na 

sporazume med državami članicami in/ali regionalnimi in lokalnimi oblastmi ter pojasnjuje, 

da Uredba ni namenjena izogibanju drugim okvirom sodelovanja.

16. Evropski parlament je predlagal nekatere razjasnitve v spremembi 8. Medtem ko je ta 

uvodna izjava v skupnem stališču črtana, člen 4(5) določa, da člani EZOS lahko pooblastijo 

enega od članov za izvajanje nalog združenja.

17. Svet ni mogel upoštevati naslednjih sprememb:

- št. 12, podrobnejša določba o odločanju je v členu 9(2)(b);

- št. 13, saj skupno stališče z drugimi besedami izraža klavzulo o subsidiarnosti (uvodna 

izjava 16).

Člen 1 – Narava EZOS

18. Sprememba št. 17 je bila vključena v člen 4(3) in (4), kamor so bile vnesene podrobne 

določbe o nadzoru.

19. Po temeljiti preučitvi Svet ni mogel sprejeti spremembe št. 18, saj ta presega okvir krepitve 

gospodarske in socialne kohezije.
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Člen 2 – Veljavno pravo

20. Svet se je odločil, da bo v tem členu sledil zamisli Evropskega parlamenta, izraženi v 

spremembi št. 32, in sicer da se za EZOS uporabi pravo države članice, v kateri ima 

statutarni sedež.

21. Svet se je odločil v skupno stališče vnesti natančnejšo opredelitev "lokalnih organov" iz 

prvotnega predloga, ki že obstaja v pravu Skupnosti. Meni, da lahko zajema "organe, ki 

delujejo na nepridobitni osnovi in v katerih sodelujejo regionalne/lokalne oblasti in države 

članice", kakor je bilo zahtevano v spremembi št. 20.

22. Skupno stališče vključuje tudi spremembi 21 in 24, vendar se je Svet odločil, da bo to 

določbo vnesel v člen 7(5).

Člen 5 – Pridobitev statusa pravne osebe in objava v Uradnem listu

23. Ta člen vključuje in dopolnjuje bistvo spremembe EP št. 41.

Člen 7 – Naloge

24. Svet je upošteval enega od predlogov EP iz spremembe št. 22, tj. da v členu 7 določi naloge 

EZOS. Vendar pa je menil, da ni primerno govoriti o pristojnostih EZOS.

25. Člen 7 skupnega stališča je v celoti namenjen vprašanju nalog, ki jih EZOS lahko opravlja, 

pa tudi njihovih meja. S tem v zvezi vključuje spremembo Evropskega parlamenta št. 24.

Člen 8 – Konvencija

26. Svet se je odločil, da bo poenostavil naslove tega člena, zato je sprememba št. 27 postala 

nepotrebna.
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27. Skupno stališče upošteva vse spremembe, vnesene v različne dele besedila, in si prizadeva 

podati natančno presojo vsebine EZOS. Pri oblikovanju tega člena se je Svet v celoti ali 

delno strinjal s spremembami EP št. 29, 31 in 33.

28. Po temeljitem premisleku je Svet ugotovil, da ne more sprejeti spremembe EP št. 34. Glavni 

razlog za to so različni pravni sistemi v državah članicah, v katerih ne obstaja nujno poseben 

zakon, ki bi urejal delovanje združenj.

29. Svet ni mogel v celoti sprejeti spremembe št. 36, ki se nanaša na obveznost, da se Komisijo 

uradno obvesti o konvenciji in da Komisija konvencijo vpiše v javni register vseh 

konvencij EZOS. Je pa v členu 5(1) predvidel, da člani EZOS o konvenciji ter registraciji 

in/ali objavi statuta obvestijo Odbor regij.

Člen 9 – Statut

30. Spremembe EP št. 37, 38 in 39, ki se nanašajo na vsebino statuta, so bile vključene v druge 

člene skupnega stališča (sprememba št. 37 v člen 10, sprememba št. 38 v člen 14 in 

sprememba št. 39 v ta člen). Edina izjema je del spremembe 37, ki se nanaša na ustanovitev 

sekretariata in ki ga je Svet zavrnil. Zato sprememba št. 40 ni bila sprejeta in se je Svet 

odločil, da bo ohranil poseben člen 10 o organih.

Člen 12 – Likvidacija, plačilna nesposobnost, ustavitev plačil in odgovornost

31. Svet je menil, da je vprašanje likvidacije, plačilne nesposobnosti, ustavitve plačil in 

odgovornosti EZOS ključnega pomena in ga je treba v Uredbi podrobneje obravnavati.

Ugotovil je, da lahko samo zelo natančne določbe, podobne tistim, ki jih je vnesel v člen 12, 

jamčijo pravno varnost in zagotavljajo zadostno pravno varstvo tretjim osebam. S tem je 

upošteval spremembo št. 26.
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IV. ZAKLJUČEK

32. Svet je v skupno stališče, ki povsem ustreza ciljem predloga Komisije, vključil znatno 

število sprememb Evropskega parlamenta.

33. Glavni cilj skupnega stališča Sveta je vzpostavitev instrumenta, ki bi olajšal sodelovanje 

med regijami. Komisija je potrdila vsesplošno uravnoteženost skupnega stališča Sveta in 

pozdravila politični dogovor, sklenjen v okviru Sveta 5. maja 2006.

___________________


