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I. INDLEDNING

1. Den 14. juli 2004 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)1.

2. Den 6. april 2005 vedtog Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg sin udtalelse2.

3. Den 18. november 2004 vedtog Regionsudvalget sin udtalelse3.

4. Den 6. juli 2005 vedtog Europa-Parlamentet sin førstebehandlingsudtalelse4.

5. Den 7. marts 2006 vedtog Kommissionen sit ændrede forslag5.

6. Den 5. maj 2006 nåede Rådet til politisk enighed med henblik på vedtagelse af en fælles hold-

ning efter traktatens artikel 251.

7. Den 12. juni 2006 vedtog Rådet sin fælles holdning, som findes i dok. 9062/06.

II. FORMÅL

8. Formålet med Kommissionens forslag var at indføre et samarbejdsinstrument på fællesskabs-

plan, som giver mulighed for mellem nationale, lokale og regionale partnere i Fællesskabet at 

oprette samarbejdsgrupper, der har status som juridisk person, med betegnelsen "europæiske 

grupper for territorialt samarbejde" (EGTS).

  
1 KOM(2004) 496 endelig.
2 EUT C 255 af 14.10.2005, s. 76.
3 EUT C 71 af 22.3.2005, s. 46.
4 10806/05/ CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144.
5 KOM(2006) 94 endelig.
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III. FÆLLES HOLDNING

Generelt

9. Rådet er enigt i formålet med forslaget, men har søgt at forbedre nogle af bestemmelserne og 

at indføre yderligere elementer for at øge den juridiske sikkerhed og sikre større konsekvens 

navnlig på følgende områder: 

- kontrolbestemmelser (artikel 4),

- erhvervelse af status som juridisk person (artikel 5),

- opgaverne er udvidet og præciseret nærmere (artikel 7),

- bestemmelserne om ansvar er styrket for at øge beskyttelsen af tredjemand (artikel 12),

- der er indsat en overgangsperiode med henblik på medlemsstaternes tilpasning af deres 

lovgivning til kravene i forordningen (artikel 18).

Under den detaljerede gennemgang af forslaget (juli 2004 - maj 2006) er der blevet foretaget 

en række redaktionelle ændringer for at gøre teksten klarere og tage højde for juridiske/sprog-

lige aspekter og for at sikre overordnet sammenhæng i forordningen. Disse ændringer er ikke 

omhandlet i denne note, medmindre de tager hensyn til Europa-Parlamentets ændringer.

10. Ved afstemningen på plenarmødet den 6. juli 2005 vedtog Europa-Parlamentet 41 ændringer 

til forslaget; næsten 85% af disse er blevet indarbejdet i Rådets fælles holdning.

11. I forbindelse med udarbejdelsen af den fælles holdning gennemgik Rådet nøje Kommissio-

nens ændrede forslag. Den fælles holdning omfatter alle de ændringer, som Europa-

Parlamentet har foreslået, og som Kommissionen har accepteret eller principielt har accepteret 

i sit ændrede forslag.

12. I forbindelse med jurist-lingvisternes gennemgang af teksten til den fælles holdning er visse 

betragtninger og artikler blevet omnummereret. Dette dokument følger den nummerering, der 

er anvendt i den fælles holdning, og derfor afviger nummereringen af og til fra den, der er an-

vendt i Europa-Parlamentets udtalelse og det ændrede forslag.
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Titlen

13. Rådet besluttede at følge Europa-Parlamentets forslag, dvs. at ændre navnet på instrumentet 

fra "europæisk gruppe for grænseoverskridende samarbejde" til "europæisk gruppe for territo-

rialt samarbejde" i hele dokumentet. Denne ændring er gennemført i hele teksten til den fælles 

holdning, som derfor overtager hele eller de relevante dele af ændring 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 

15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 37 og 41.

Betragtningerne

14. Definitionen af "territorialt samarbejde" som omfattende henholdsvis "grænseoverskridende", 

"tværnationalt" og "interregionalt" samarbejde er ikke indsat i betragtning 6 som foreslået i 

ændring 42/3, men i artikel 1, stk. 2.

15. I betragtning 5 overtog Rådet ændring 6 og 10 (delvis), idet den omfatter aftaler mellem med-

lemsstaterne og/eller regionale og lokale myndigheder og præciserer, at hensigten med for-

ordningen ikke er at omgå andre rammer for samarbejde.

16. Europa-Parlamentet foreslog nogle præciseringer i ændring 8. Denne betragtning er udgået i 

den fælles holdning, men ifølge artikel 4, stk. 5, kan medlemmerne af en EGTS delegere ud-

førelsen af dens opgaver til et af medlemmerne.

17. Rådet kunne ikke acceptere ændring

− 12, men en mere detaljeret bestemmelse om beslutningsproceduren kan findes i arti-

kel 9, stk. 2, litra b)

− 13, da den fælles holdning omformulerer subsidiaritetsbestemmelsen (betragtning 16).

Artikel 1 - EGTS

18. Ændring 17 er overtaget i artikel 6, stk. 3 og 4, der indfører detaljerede bestemmelser om kon-

trol.

19. Rådet var efter en grundig gennemgang ikke i stand til at overtage ændring 18, da den går ud 

over rammerne for styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed.
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Artikel 2 - Gældende lov

20. Rådet besluttede at følge Europa-Parlamentets tanke, jf. ændring 32, i denne artikel, dvs. at 

anvende loven i den medlemsstat, hvor EGTS'en har sit hjemsted.

21. Rådet besluttede i den fælles holdning at indsætte en mere præcis definition, der allerede fin-

des i fællesskabsretten, af det oprindelige forslags "lokale organer". Rådet finder, at definitio-

nen også kan omfatte "organer, der ikke drives med fortjeneste for øje, og som består af regi-

onale/lokale myndigheder såvel som medlemsstater" som ønsket i ændring 20.

22. Den fælles holdning overtager også ændring 21 og 24, men Rådet har valgt at indsætte be-

stemmelsen i artikel 7, stk. 5.

Artikel 5 - Erhvervelse af status som juridisk person og offentliggørelse i Den Europæiske 

Unions Tidende

23. Denne artikel overtager og udbygger indholdet i ændring 41.

Artikel 7 - Opgaver

24. Rådet valgte en af Europa-Parlamentets forslag i ændring 22, nemlig at fastsætte EGTS'ens 

opgaver i artikel 7. Rådet fandt det ikke passende at tale om en EGTS's beføjelser.

25. Artikel 7 i den fælles holdning handler udelukkende om de opgaver, en EGTS kan udføre, 

samt grænserne for disse. På denne baggrund overtager den ændring 24.

Artikel 8 - Aftale

26. Rådet besluttede at forenkle artiklens overskrift, og ændring 27 blev derfor overflødig.
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27. Den fælles holdning tager hensyn til alle ændringer, der er foretaget i forskellige dele af tek-

sten, og søger at gengive indholdet af en EGTS præcist. Ved udarbejdelsen af denne artikel 

har Rådet fuldt eller helt tilsluttet sig ændring 29, 31 og 33.

28. Rådet kunne efter indgående overvejelser ikke overtage ændring 34. Dette skyldes navnlig de 

forskellige retssystemer i medlemsstaterne, der ikke nødvendigvis har en særlig lov om for-

eninger.

29. Rådet kunne ikke fuldt ud overtage ændring 36 vedrørende pligten til at give Kommissionen 

meddelelse om aftalen og det forhold, at Kommissionen skal opføre aftalen i et offentligt regi-

ster over alle EGTS'er. Rådet har imidlertid i artikel 5, stk. 1, fastsat, at medlemmerne af en 

EGTS skal underrette Regionsudvalget om aftalen og om vedtægternes registrering og/eller 

offentliggørelse.

Artikel 9 - Vedtægter

30. Ændring 37, 38 og 39 vedrørende vedtægternes indhold er overtaget i andre artikler i den fæl-

les holdning (ændring 37 i artikel 10, ændring 38 i artikel 14 og ændring 39 i denne artikel). 

Den eneste undtagelse er den del af ændring 37, der vedrører oprettelsen af et sekretariat, og 

som blev forkastet af Rådet. Ændring 40 blev derfor ikke accepteret af Rådet, der valgte at 

beholde en særskilt artikel 10 om ledelsesorganerne.

Artikel 12 - Likvidation, konkursbehandling, betalingsstandsning og ansvar

31. Rådet fandt, at spørgsmålet om en EGTS's likvidation, konkursbehandling, betalingsstands-

ning og ansvar var af afgørende betydning og krævede yderligere uddybning i forordningen. 

Det fandt, at kun meget præcise bestemmelser i lighed med dem, der er indsat i artikel 12, 

kunne garantere den juridiske sikkerhed og give tredjemand den fornødne retlige beskyttelse. 

Rådet overtog i den forbindelse ændring 26.
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IV. KONKLUSION

32. Rådet har indarbejdet langt de fleste af Europa-Parlamentets ændringer i sin fælles holdning, 

der er i fuld overensstemmelse med målene for Kommissionens forslag.

33. Rådets fælles holdning har som hovedmål at indføre et instrument, der letter samarbejdet mel-

lem regionerne. Kommissionen har anerkendt den overordnede balance i Rådets fælles hold-

ning og hilst det velkommen, at Rådet nåede til politisk enighed på samlingen den 

5. maj 2006.

________________________


