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I. BEVEZETÉS

1. A Bizottság 2004. július 14-én elfogadta az európai határokon átnyúló együttműködési 

csoportosulás létrehozásáról (EGCC) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatot1. 

2. A Gazdasági és Szociális Bizottság 2004. április 6-án fogadta el véleményét2.

3. A Régiók Bizottsága 2004. november 18-án fogadta el véleményét3.

4. Az Európai Parlament 2005. július 6-án elfogadta az első olvasata során kialakított 

véleményét 4.

5. A Bizottság 2006. március 7-én fogadta el a módosított javaslatát5.

6. A Tanács 2006. május 5-én politikai megállapodásra jutott a Szerződés 251. cikkének 

megfelelő közös álláspont elfogadása céljából.

7. A Tanács ……-án/-én elfogadta a 9062/06 dokumentumban foglalt, a javaslatra vonatkozó 

közös álláspontját.

II. CÉLKITŰZÉSEK

8. A bizottsági javaslat célja egy közösségi szintű együttműködési eszköz létrehozása volt, 

amely lehetővé teszi a Közösség területén a nemzeti, helyi és regionális partnerek közötti, 

jogi személyiséggel felruházott együttműködési csoportosulások, név szerint „európai 

területi együttműködési csoportosulások” létrehozását.

  
1 COM(2004) 496 végleges
2 HL C 255, 2005.10.14., 76.o.
3 HL C 71, 2005.3.22., 46.o.
4 10806/05/ CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144.
5 COM(2006) 94 végleges
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III. KÖZÖS ÁLLÁSPONT

Általános

9. A Tanács — bár egyetértett a javaslat célkitűzéseivel — törekedett egyes rendelkezések 

jobbítására és további sajátosságok bevonására a fokozott jogbiztonság és következetesség 

biztosítása érdekében, különösen a következő területeken: 

- ellenőrző rendelkezések (4. cikk),

- jogi személyiség megszerzése (5. cikk),

- a feladatokat kidolgozták és tovább pontosították (7. cikk),

- a felelősségről szóló rendelkezéseket a harmadik felek fokozottabb védelme 

érdekében megerősítették (12. cikk), 

- a tagállamok számára átmeneti időszakot biztosítanak saját nemzeti jogszabályaiknak 

a rendelet követelményeihez való hozzáigazítására (18. cikk).

A javaslat részletes olvasata során (2004. július – 2006. május) számos változtatás történt a 

szövegezésben a szöveg világosabbá tétele, a jogi-nyelvi kérdések kezelése, valamint a 

rendelet átfogó koherenciájának biztosítása érdekében. Ezek nem kerülnek említésre ebben a 

feljegyzésben, hacsak nem emelik át az Európai Parlament módosításait.

10. Az Európai Parlament 2005. július 6-i plenáris szavazása során elfogadta a javaslat 41

módosítását, amelyek közel 85%-át beépítették a Tanács közös álláspontjába.

11. A Tanács — közös álláspontjának kialakításakor — alaposan megvizsgálta a Bizottság 

módosított javaslatát. A közös álláspont beillesztette azon módosítások mindegyikét, 

melyeket az Európai Parlament javasolt és amelyeket a Bizottság a módosított javaslatában 

elfogadott vagy elvben elfogadott. 

12. A közös álláspontnak a jogász-nyelvészek által véglegesített szövegében egyes 

preambulumbekezdések és cikkek számozása megváltozott. E dokumentum a közös 

álláspontban használt számozást követi, ily módon a számozás helyenként eltér a parlamenti 

vélemény és a módosított javaslat szövegében feltüntetett számozástól.
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Cím

13. A Tanács úgy határozott, hogy követi az Európai Parlament javaslatát, vagyis a teljes 
dokumentumban „az európai határokon átnyúló együttműködési csoportosulás” eszközének 
nevét az „európai területi együttműködési csoportosulás” megnevezés váltja fel. Ez a 
változtatás beillesztésre került a közös álláspont teljes szövegébe, amely így az 1., 2., 4., 5., 
7., 9., 12., 14., 15., 16., 20., 21., 23., 25., 28., 29., 30., 35., 37., 41. módosítást teljes 
egészében vagy lényeges részeiben átveszi. 

Preambulumbekezdések

14. A területi együttműködés fogalmának meghatározása, amely lefedi az együttműködés három 
formáját — határokon átnyúló, transznacionális és interregionális — a (6) 
preambulumbekezdésbe nem a 42/3. módosításban, hanem az 1. cikk (2) bekezdésében 
javasoltak szerint került be.

15. Az (5) preambulumbekezdésbe a Tanács átemelte az EP 6. és (részben) a 10. módosítását, 
mivel az érinti a tagállamok és / vagy regionális és helyi hatóságok közötti 
megállapodásokat, és pontosítja, hogy a rendeletnek nem célja egyéb együttműködési 
keretek megkerülése.

16. Az Európai Parlament a 8. módosításban javasolt néhány pontosítást. Míg a közös álláspont 
törölte ezt a preambulumbekezdést, a 4. cikk (5) bekezdése kimondja, hogy egy európai 
területi együttműködési csoportosulás tagjai felhatalmazhatják az egyik tagot a 
csoportosulás feladatainak ellátására.

17. A Tanács nem tudta átemelni a következő módosításokat:
- 12., a döntéshozatalról egy részletesebb rendelkezés található a 9. cikk (2) bekezdésének 

b) pontjában;
- 13., mivel a közös álláspont újraszövegezi a szubszidiaritási záradékot ((16) 

preambulumbekezdés).

1. cikk — A csoportosulások természete

18. A 17. módosítást átemelték a 4. cikk (3) és (4) bekezdésébe, ahová az ellenőrzésről szóló 
részletes rendelkezések kerültek.

19. A Tanács, miután alaposan megvizsgálta, nem tudta átemelni a 18. módosítást, mivel az 
túllépett a gazdasági és területi kohézió megerősítésének hatáskörén.



9062/06 ADD 1 kn/KN/es 5
DG G I HU

2. cikk – Alkalmazandó jog

20. A Tanács ebben a cikkben a 32. módosításban kifejtett európai parlamenti elképzelés 

követéséről határozott, vagyis arról, hogy a csoportosulásra annak a tagállamnak a 

jogszabályait kell alkalmazni, amelyben a csoportosulás létesítő okirat szerinti székhelye 

található.

21. A Tanács úgy határozott, hogy a közös álláspontba beilleszti az eredeti javaslat „helyi 

szerveinek” a közösségi jogszabályokban már meglévő pontosabb fogalommeghatározását. 

Figyelembe veszi, hogy ez lefedhet „olyan non-profit alapon működő szerveket, melyekben 

részt vesznek regionális/helyi hatóságok és tagállamok”, ahogy azt a 20. módosítás 

javasolta.

22. A közös álláspont a 21. és 24. módosítást is átemeli, a Tanács azonban e rendelkezést inkább 

a 7. cikk (5) bekezdésébe illesztette be.

5. cikk — Jogi személyiség megszerzése és a Hivatalos Lapban való kihirdetés

23. Ez a cikk átemeli és kidolgozza az EP 41. módosításának lényegét.

7. cikk – Feladatok

24. A Tanács az EP 22. módosításban foglalt egyik javaslatát választotta, vagyis azt, hogy a 7. 

cikk határozza meg a csoportosulás feladatait. Ugyanakkor nem találta megfelelőnek, hogy 

szó legyen a csoportosulás kompetenciáiról.

25. A közös álláspont 7. cikkét teljes egészében azon feladatok kérdéseinek szentelik, amelyeket 

egy csoportosulás el tud látni, valamint ezen feladatok határainak. Ezzel összefüggésben 

átemeli az Európai Parlament 24. módosítását.

8. cikk – Az egyezmény

26. A Tanács úgy határozott, hogy egyszerűsíti e cikknek a címét, így a 27. módosítás 

szükségtelenné vált.
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27. A közös álláspont tekintetbe veszi a szöveg különböző részeibe bevezetett valamennyi 

változtatást, és a csoportosulás tartalmát többnyire mélyebb megfontolás tárgyává teszi. A 

Tanács e cikk megszövegezésekor teljesen vagy részben egyetértett a 29., 31. és 33. EP-

módosítással.

28. A Tanács, miután alaposan megvizsgálta, rájött arra, hogy nem tudja átemelni a 34. EP-

módosítást. Ennek fő oka azon tagállamok eltérő jogrendszere, amelyekben nincs feltétlenül 

külön törvény a szövetségek működésének szabályozására.

29. A Tanács nem tudta teljes egészében átemelni a 36. módosítást, amely arra a kötelezettségre 

vonatkozik, mely szerint a Bizottságot az egyezményről értesíteni kell, valamint arra 

vonatkozik, hogy a Bizottság az egyezményt az összes csoportosulási egyezmény

nyilvántartásába bevezesse. Az 5. cikk (1) bekezdése azonban előirányozza, hogy a 

csoportosulás tagjainak tájékoztatniuk kell a Régiók Bizottságát az egyezményről és az 

alapszabály bejegyzéséről és/vagy kihirdetéséről.

9. cikk – Alapszabály

30. Az alapszabály tartalmára vonatkozó 37., 38. és 39. EP-módosítást a közös álláspont más 

cikkeibe is beillesztették (a 37. módosítást a 10. cikkbe, a 38. módosítást a 14. cikkbe, a 39. 

módosítást pedig ebbe a cikkbe.) Az egyetlen kivétel a 37. cikk azon része, amely titkárság 

felállítására vonatkozik, amit a Tanács elutasított. Következésképpen a 40. módosítást nem 

fogadták el, mivel a Tanács a szervekről szóló külön 10. cikk megtartását választotta.

12. cikk — Felszámolás, fizetésképtelenség, átutalások teljesítésének felfüggesztése és 

felelősség

31. A Tanács úgy ítélte meg, hogy egy csoportosulás felszámolásának, fizetésképtelenségének, 

átutalásai teljesítésének felfüggesztése és felelősségének kérdése alapvető jelentőségű és a 

rendeletben további kidolgozást igényel. Úgy ítélte meg, hogy csak nagyon pontos 

rendelkezések — mint például a 12. cikkbe bevezetettek — garantálhatják a jogbiztonságot 

és biztosíthatnak megfelelő jogi védelmet harmadik felek számára. E célból a Tanács 

átemelte a 26. módosítást.
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IV. ÖSSZEGZÉS

32. A Tanács az Európai Parlament módosításainak nagy részét beépítette a közös álláspontba, 

amely teljes mértékben összhangban van a Bizottság javaslatának célkitűzéseivel. 

33. A Tanács közös álláspontja legfőbb céljának a régiók közötti együttműködést megkönnyítő 

eszköz létrehozását tartja. A Bizottság elismerte a Tanács közös álláspontjának teljes 

egyensúlyát és üdvözölte a 2006. május 5-i tanácsi ülésen elért politikai megállapodást.

___________________


