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I. WPROWADZENIE

1. W dniu 14 lipca 2004 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiego ugrupowania współpracy 

transgranicznej (EUWT)1.

2. Komitet Społeczno-Ekonomiczny przyjął swoją opinię w dniu 6 kwietnia 2005 r.2

3. Komitet Regionów przyjął swoją opinię w dniu 18 listopada 2004 r.3

4. Parlament Europejski przyjął swoją opinię w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2005 r.4

5. Komisja przyjęła zmieniony wniosek w dniu 7 marca 2006 r.5

6. W dniu 5 maja 2006 r. Rada osiągnęła porozumienie polityczne z zamiarem przyjęcia 

wspólnego stanowiska zgodnie z art. 251 traktatu.

7. W dniu 12 czerwca 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko w sprawie wniosku 

zawartego w dok. 9062/06.

II. CELE

8. Celem wniosku Komisji było ustanowienie na szczeblu wspólnotowym instrumentu 

współpracy, który umożliwi utworzenie na terytorium Wspólnoty posiadających osobowość 

prawną grup współpracy partnerów krajowych, lokalnych i regionalnych we Wspólnocie, 

zwanych „europejskimi grupami współpracy terytorialnej” (EGTC). 

  
1 COM(2004) 496 wersja ostateczna
2 Dz.U. C 255 z 14.10.2005, str. 76
3 Dz.U. C 71 z 22.3.2005, str. 46 
4 10806/05/ CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144.
5 COM(2006) 94 wersja ostateczna
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III. WSPÓLNE STANOWISKO

Kwestie ogólne

9. Rada, zgadzając się z celami przedmiotowego wniosku, starała się mimo to ulepszyć 

niektóre przepisy i dodać nowe elementy w celu zapewnienia zwiększonej pewności 

prawnej i spoistości, w szczególności w zakresie:

− przepisów dotyczących kontroli (art. 4) 

− nabywania osobowości prawnej (art. 5); 

− opracowano i bardziej sprecyzowano zadania (art. 7), 

− wzmocniono przepisy dotyczące odpowiedzialności finansowej w celu lepszej 

ochrony interesów stron trzecich (art.12), 

− dodano okres przejściowy, aby państwa członkowskie mogły dostosować swoje 

prawodawstwo krajowe do wymagań rozporządzenia (art. 18). 

W trakcie szczegółowego omawiania wniosku (od lipca 2004 r. do maja 2006 r.) 

wprowadzono szereg poprawek redakcyjnych służących wyjaśnieniu tekstu, rozstrzygnięciu 

kwestii prawno-językowych oraz zapewnieniu ogólnej spójności rozporządzenia. Nie są one 

wymienione w niniejszej nocie, o ile nie uwzględniają poprawek Parlamentu Europejskiego.

10. W głosowaniu plenarnym w dniu 6 lipca 2005 r. Parlament Europejski przyjął 41 poprawek 

do wniosku; prawie 85% z tych poprawek zostało włączonych do wspólnego stanowiska 

Rady.

11. Przygotowując wspólne stanowisko, Rada dokładnie przeanalizowała zmieniony wniosek 

Komisji. Wspólne stanowisko zawiera wszystkie zaproponowane przez Parlament 

Europejski poprawki, które zostały przez Komisję przyjęte lub przyjęte co do zasady w jej 

zmienionym wniosku.

12. Przy ostatecznej redakcji prawno-językowej tekstu wspólnego stanowiska przenumerowano 

niektóre motywy i artykuły. W niniejszym dokumencie zastosowano numerowanie 

występujące we wspólnym stanowisku, więc czasami różni się ono od numerowania 

znajdującego się w opinii Parlamentu lub w zmienionym wniosku.
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Tytuł

13. Rada postanowiła uwzględnić propozycję Parlamentu Europejskiego dotyczącą zastąpienia 

w całym dokumencie nazwy instrumentu „europejskie ugrupowanie współpracy 

transgranicznej” nazwą „europejska grupa współpracy terytorialnej”. Zmiana ta została 

wprowadzona w całym tekście wspólnego stanowiska, które łączy z tego względu całość lub 

odpowiednie części poprawek nr 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 

37, 41.

Motywy

14. Definicja „współpracy terytorialnej” jako obejmującej trzy formy współpracy, mianowicie 

„transgraniczną”, „ponadnarodową” i „międzyregionalną” nie została uwzględniona, tak jak 

proponowano w poprawce 42/3, w motywie 6, lecz w art. 1 ust. 2. 

15. W motywie 5 Rada uwzględniła poprawkę 6 i poprawkę 10 (częściowo) Parlamentu 

Europejskiego, ponieważ dotyczą one umów pomiędzy państwami członkowskimi lub 

władzami regionalnymi i lokalnymi oraz precyzuje, że przedmiotowe rozporządzenie nie ma 

na celu omijania innych ram współpracy. 

16. Parlament Europejski zaproponował kilka uściśleń w poprawce 8. Chociaż we wspólnym 

stanowisku motyw ten został usunięty, art. 4 ust. 5 stanowi, że członkowie EGTC mogą 

upoważnić jednego ze swoich członków do wykonywania zadań grupy.

17. Rada nie mogła uwzględnić następujących poprawek:

- nr 12, bardziej szczegółowy przepis dotyczący podejmowania decyzji można znaleźć

w art. 9 ust. 2 lit. b);

- nr 13, gdyż wspólne stanowisko ponownie wyraża klauzulę pomocniczości (motyw 16).

Artykuł 1 - Cechy europejskiej grupy współpracy terytorialnej

18. Poprawka nr 17 została uwzględniona w art. 4 ust. 3 i 4, gdzie wprowadzono szczegółowe 

przepisy dotyczące kontroli.

19. Po dogłębnym przeanalizowaniu poprawki nr 18 Rada postanowiła jej nie uwzględniać, 

ponieważ wychodzi ona poza zakres wzmacniania spójności społeczno-ekonomicznej.
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Artykuł 2 - Stosowane prawo

20. W artykule tym Rada postanowiła uwzględnić koncepcję Parlamentu Europejskiego 

wyrażoną w poprawce nr 32, polegającą na stosowaniu do EGTC prawa państwa 

członkowskiego, w którym ma ona swoją siedzibę.

21. Rada postanowiła wprowadzić do wspólnego stanowiska istniejącą już w prawie 

wspólnotowym precyzyjniejszą definicję „lokalnych organizmów publicznych”, o których 

mowa w pierwotnym wniosku. Sądzi, że może ona obejmować „organizacje nie nastawione 

na zysk, w których uczestniczą władze regionalne/lokalne i państwa członkowskie”, zgodnie 

z sugestią zawartą w poprawce nr 20. 

22. Wspólne stanowisko uwzględnia również poprawki nr 21 i 24; Rada opowiedziała się 

jednak za wprowadzeniem tego przepisu do art. 7 ust. 5.

Artykuł 5 - Uzyskanie osobowości prawnej oraz publikacja w Dzienniku Urzędowym

23. Artykuł ten uwzględnia i rozwija treść poprawki nr 41 Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 7 - Zadania

24. Rada opowiedziała się za jedną z sugestii Parlamentu Europejskiego, zawartych w poprawce 

nr 22, aby w art. 7 określić zadania EGTC. Rada nie uważała jednak za odpowiednie 

wymienianie kompetencji EGTC.

25. Artykuł 7 wspólnego stanowiska zajmuje się w całości kwestią zadań, które może spełniać 

EGTC, jak również ich zakresem. W tym kontekście uwzględnia on treść poprawki nr 24 

Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 8 - Konwencja

26. Rada postanowiła uprościć tytuł tego artykułu, dlatego też stała się zbyteczna poprawka 

nr 27.
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27. Wspólne stanowisko uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w różnych częściach 

tekstu i zmierza do precyzyjnego odzwierciedlenia istoty EGTC. Przy redagowaniu tego 

artykułu Rada uwzględniła w pełni lub częściowo poprawki nr 29, 31 i 33 PE. 

28. Po gruntownej analizie Rada doszła do wniosku, że nie może uwzględnić poprawki PE 

nr 34. Głównym tego powodem jest występowanie rozbieżnych systemów prawnych 

w państwach członkowskich, w których niekoniecznie istnieje określone prawo dotyczące 

funkcjonowania stowarzyszeń.

29. Rada nie mogła w pełni uwzględnić poprawki nr 36 dotyczącej obowiązku podawania 

konwencji do wiadomości Komisji oraz wprowadzania jej przez Komisję do publicznego 

rejestru wszystkich konwencji dotyczących EGTC. W art. 5 ust. 1 przewidziane jest 

jednak, że członkowie EGTC powiadamiają Komitet Regionów o konwencji i o rejestracji 

lub publikacji statutu.

Artykuł 9 - Statut

30. Poprawki PE nr 37, 38 i 39 dotyczące treści statutu zostały uwzględnione w innych 

artykułach wspólnego stanowiska (poprawka nr 37 w art. 10, poprawka nr 38 w art. 14, 

a poprawka nr 39 w omawianym artykule). Jedynym wyjątkiem jest część poprawki 37 

dotyczącej ustanowienia sekretariatu, która została odrzucona przez Radę. W związku z tym 

nie została przyjęta poprawka nr 40, ponieważ Rada opowiedziała się za zachowaniem 

oddzielnego artykułu 10 dotyczącego organów.

Artykuł 12 - Likwidacja, upadłość, zaprzestanie płatności i odpowiedzialność finansowa

31. Rada doszła do wniosku, że zagadnienie likwidacji, upadłości, zaprzestania płatności 

i odpowiedzialności finansowej EGTC ma kluczowe znaczenie i wymaga dalszego 

rozwinięcia w rozporządzeniu. Rada stwierdziła, że tylko bardzo precyzyjne przepisy, na 

wzór wprowadzonych w art. 12, mogą zagwarantować pewność prawną i zapewnić 

wystarczającą ochronę prawną stronom trzecim. W ten sposób Rada uwzględniła poprawkę 

nr 26.
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IV. WNIOSEK

32. W swoim wspólnym stanowisku Rada przyjęła znaczną większość poprawek Parlamentu 

Europejskiego, co jest w pełni zgodne z celami wniosku Komisji.

33. Głównym punktem zainteresowania Rady we wspólnym stanowisku jest ustanowienie 

instrumentu ułatwiającego współpracę pomiędzy regionami. Komisja przyznała, że we 

wspólnym stanowisku Rady osiągnięta została ogólna równowaga i z zadowoleniem 

przyjęła porozumienie polityczne osiągnięte na posiedzeniu Rady w dniu 5 maja 2006 r.

___________________


