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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 14 juli 2004 een voorstel voor een verordening van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een Europese groepering voor grens-

overschrijdende samenwerking (EGGS)1 goedgekeurd.

2. Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 6 april 2005 advies uitgebracht2.

3. Het Comité van de Regio's heeft op 18 november 2004 advies uitgebracht3.

4. Het Europees Parlement heeft op 6 juli 2005 zijn advies in eerste lezing aangenomen.4

5. De Commissie heeft op 7 maart 2006 haar gewijzigd voorstel goedgekeurd5.

6. Op 5 mei 2006 heeft de Raad een politiek akkoord bereikt met het oog op de vaststelling van 

een gemeenschappelijk standpunt overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag.

7. Op 12 Juni 2006 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt betreffende dit voorstel 

vastgesteld in de versie van document 9062/06.

II. DOELSTELLINGEN

8. Doel van het Commissievoorstel is de invoering van een communautair samenwerkings-

instrument, dat de oprichting mogelijk maakt van groeperingen met rechtspersoonlijkheid 

voor samenwerking tussen nationale, lokale en regionale partners in de Gemeenschap, 

"Europese groeperingen voor territoriale samenwerking" (EGTS) genoemd.

  
1 COM (2004) 496 def.
2 PB C 255 van 14.10.2005, blz. 76.
3 PB C 71 van 22.03.2005, blz. 46.
4 10806/05 REGIO 587 CADREFIN 43 CODEC 144.
5 COM (2006) 94 def.



9062/2/06 REV 2 ADD 1 pau/NGS/ld 3
DG G I NL

III. GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

Algemeen

9. De Raad onderschrijft de doelstellingen van het voorstel, maar heeft desondanks getracht 

een aantal bepalingen te verbeteren en nieuwe bepalingen toe te voegen, met name met het 

oog op meer rechtszekerheid en samenhang. Het gaat met name om:

- controlebepalingen (artikel 4);

- verkrijging van rechtspersoonlijkheid (artikel 5);

- nadere omschrijving en verdere verduidelijking van de taken (artikel 7);

- aangescherpte aansprakelijkheidsbepalingen met het oog op een betere 

bescherming van derden (artikel 12);

- toevoeging van een overgangsperiode om de lidstaten in staat te stellen hun 

nationale wetgeving aan de eisen van de verordening aan te passen (artikel 18).

Tijdens de uitvoerige behandeling van het voorstel (juli 2004 - mei 2006) is de tekst op een 

aantal punten gewijzigd met de bedoeling het voorstel te verduidelijken, tegemoet te komen 

aan juridische en taalkundige bezwaren en de algemene samenhang van de verordening te 

garanderen. Deze wijzigingen worden in deze nota niet vermeld, tenzij het gaat om 

amendementen van het Europees Parlement die in de tekst zijn overgenomen.

10. Tijdens de plenaire stemming op 6 juli 2005 heeft het Europees Parlement

41 amendementen op het voorstel aangenomen, waarvan er bijna 85% in het gemeenschap-

pelijk standpunt van de Raad zijn overgenomen.

11. Bij de opstelling van zijn gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad het gewijzigde 

Commissievoorstel zorgvuldig bestudeerd. In het gemeenschappelijk standpunt zijn alle 

amenderingsvoorstellen van het Europees Parlement die de Commissie in haar gewijzigde 

voorstel heeft aanvaard of naar de geest heeft verwerkt, overgenomen.

12. Tijdens de juridische en taalkundige bijwerking van de tekst van het gemeenschappelijk 
standpunt is een aantal overwegingen en artikelen hernummerd. In het onderhavige 
document wordt de nummering van het gemeenschappelijk standpunt gevolgd, waardoor 
deze soms afwijkt van de teksten van het advies van het Europees Parlement en het gewij-
zigde Commissievoorstel.
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Titel 

13. De Raad heeft besloten in te gaan op het voorstel van het Europees Parlement en de naam 
van het instrument "Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking" overal 
in het document te vervangen door "Europese groepering voor territoriale samenwerking". 
Deze wijziging is overal in de tekst van het gemeenschappelijk standpunt aangebracht, en 
aldus zijn de amendementen nrs. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 
37 en 41 in hun geheel of wat de relevante onderdelen betreft, in het gemeenschappelijk 
standpunt opgenomen.

Overwegingen

14. De definitie van "territoriale samenwerking", waarin de drie samenwerkingsvormen, name-
lijk "grensoverschrijdende", "transnationale" en "interregionale" samenwerking worden 
bestreken, is niet opgenomen in overweging 6, zoals voorgesteld in amendement nr. 42/3, 
maar in artikel 1, lid 2.

15. In overweging 5 heeft de Raad de amendementen nrs. 6 en (ten dele) 10 van het EP over-
genomen waar het gaat om overeenkomsten tussen de lidstaten en/of regionale en lokale 
autoriteiten en verduidelijkt wordt dat de verordening niet bedoeld is om andere samen-
werkingsregelingen te omzeilen.

16. Het Europees Parlement heeft enkele verduidelijkingen voorgesteld in amendement 8. 
Hoewel de betrokken overweging in het gemeenschappelijk standpunt geschrapt is, bepaalt 
artikel 4, lid 5, dat de leden van een EGTS een van de leden kunnen machtigen haar taken 
uit te voeren.

17. De Raad kan de volgende amendementen niet overnemen:
- nr. 12; een meer gedetailleerde bepaling betreffende de besluitvorming is te vinden in 

artikel 9, lid 2, onder b);
- nr. 13, omdat de clausule betreffende de subsidiariteit in het gemeenschappelijk stand-

punt geherformuleerd wordt (overweging 16).

Artikel 1 - Kenmerken van de EGTS

18. Amendement nr. 17 is overgenomen in artikel 4, leden 3 en 4, waarin gedetailleerde bepa-
lingen inzake controle zijn opgenomen.

19. Na een grondige bespreking van amendement nr. 18 heeft de Raad besloten dat amendement 

niet over te nemen, omdat het meer beoogt dan het versterken van de economische en 

sociale samenhang.
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Artikel 2 - Toepasselijk recht

20. De Raad heeft besloten om in dit artikel de idee over te nemen die het Europees Parlement 

in amendement nr. 32 had verwoord, namelijk dat op de EGTS het recht van toepassing is 

van de lidstaat waar zij haar statutaire zetel heeft.

21. De Raad heeft besloten in het gemeenschappelijk standpunt een nauwkeuriger, al in het 

Gemeenschapsrecht bestaande definitie op te nemen van de "lokale overheden" in het 

oorspronkelijke voorstel. Volgens de Raad kunnen "organisaties zonder winstoogmerk, 

waaraan regionale/lokale overheden en lidstaten deelnemen" daaronder vallen, zoals in 

amendement nr. 20 was gevraagd.

22. In het gemeenschappelijk standpunt zijn ook de amendementen 21 en 24 overgenomen, 

maar de Raad heeft ervoor gekozen deze bepaling in artikel 7, lid 5, op te nemen.

Artikel 5 - Verkrijging van rechtspersoonlijkheid en bekendmaking in het Publicatieblad

23. In dit artikel wordt amendement nr. 41 van het EP overgenomen en wordt de inhoud ervan 

nader uitgewerkt.

Artikel 7 - Taken

24. De Raad heeft besloten in te gaan op een van de voorstellen van het EP in amen-

dement nr. 22, namelijk om in artikel 7 de taken van het EGTS op te sommen. De Raad 

vond het evenwel niet passend het over de bevoegdheden van een EGTS te hebben.

25. Artikel 7 van het gemeenschappelijk standpunt is volledig gewijd aan de vraag welke taken 

een EGTS kan verrichten, alsook aan de grenzen daarvan. In deze context wordt amen-

dement nr. 24 van het Europees Parlement overgenomen.

Artikel 8 - Overeenkomst

26. De Raad heeft besloten de titels van dat artikel te vereenvoudigen, en daarom is amen-

dement nr. 27 overbodig geworden.
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27. Het gemeenschappelijk standpunt houdt rekening met alle wijzigingen die in verschillende 

delen van de tekst zijn ingevoerd en beoogt de inhoud van een EGTS nauwkeurig aan te 

geven. Bij het opstellen van dat artikel is gebleken dat de Raad de amendementen nrs. 29, 31 

en 33 geheel of ten dele heeft overgenomen.

28. Na een zeer grondige bestudering van amendement nr. 34 van het EP is de Raad tot het 

inzicht gekomen dat hij dat amendement niet kan overnemen. De voornaamste reden daar-

voor ligt in de uiteenlopende rechtsstelsels van de lidstaten, waarin niet altijd een specifieke 

wet voorhanden is die de werking van verenigingen regelt.

29. De Raad kan amendement nr. 36 betreffende de verplichting tot kennisgeving van de over-

eenkomst aan de Commissie en waarin is bepaald dat de Commissie de overeenkomst zal 

opnemen in een openbaar register van alle overeenkomsten met betrekking tot de EGTS, 

evenmin integraal overnemen. In artikel 5, lid 1, is evenwel bepaald dat het Comité van de 

Regio's door de leden van een EGTS in kennis wordt gesteld van de overeenkomst en van 

de registratie en/of bekendmaking van de statuten.

Artikel 9 - Statuten

30. De EP-amendementen nrs. 37, 38 en 39 betreffende de inhoud van de statuten zijn over-

genomen in andere artikelen van het gemeenschappelijk standpunt (amendement nr. 37 in 

artikel 10, amendement nr. 38 in artikel 14 en amendement nr. 39 in dit artikel). De enige 

uitzondering is een gedeelte van amendement nr. 37 betreffende de oprichting van een 

secretariaat, dat door de Raad is verworpen. Bijgevolg is amendement nr. 40 niet aanvaard, 

omdat de Raad ervoor gekozen heeft een apart artikel 10 betreffende de organen te behouden.

Artikel 12 - Liquidatie, insolventie, staking van betalingen en aansprakelijkheid

31. Volgens de Raad is het punt "liquidatie, insolventie, staking van betalingen en aansprake-

lijkheid" van cruciaal belang en dient het in de verordening nader te worden uitgewerkt. 

Volgens de Raad kunnen alleen zeer nauwkeurige bepalingen, in de trant van die welke in 

artikel 12 zijn opgenomen, de rechtszekerheid waarborgen en derden een toereikende 

rechtsbescherming bieden. Aldus heeft de Raad amendement nr. 26 overgenomen.
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IV. CONCLUSIE

32. De Raad heeft het grootste deel van de amendementen van het Europees Parlement over-

genomen in zijn gemeenschappelijk standpunt, dat volledig in overeenstemming is met de 

doelstellingen van het Commissievoorstel.  

33. De Raad beschouwt de invoering van een instrument ter vergemakkelijking van samen-

werking tussen de regio's als de voornaamste doelstelling van zijn gemeenschappelijk stand-

punt. De Commissie erkent het algemene evenwicht in het gemeenschappelijk standpunt van 

de Raad en is verheugd over het politiek akkoord dat op 5 mei 2006 in de Raad is bereikt.

___________________


