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I. INLEDNING

1. Kommissionen antog den 14 juli 2004 ett förslag till Europaparlamentets och rådets 

förordning om europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete (EGGS)1
.

2. Ekonomiska och sociala kommittén antog sitt yttrande den 6 april 20052.

3. Regionkommittén antog sitt yttrande den 18 november 20043.

4. Europaparlamentet antog sitt yttrande vid första behandlingen den 6 juli 20054.

5. Kommissionen antog ett ändrat förslag den 7 mars 20065.

6. Den 5 maj 2006 nådde rådet en politisk överenskommelse inför antagandet av en gemensam 

ståndpunkt i enlighet med artikel 251 i fördraget.

7. Den 12 juni 2006 antog rådet en gemensam ståndpunkt om förslaget enligt dok. 9062/06.

II. SYFTEN

8. Syftet med kommissionens förslag var att införa ett samarbetsinstrument på gemenskapsnivå 

som skulle tillåta bildandet av samarbetsgrupperingar mellan nationella, lokala och regionala 

partner i gemenskapen. Grupperingarna skulle ha status som juridisk person och benämnas 

"europeiska grupperingar för territoriellt samarbete" (EGTS).

  
1 KOM(2004) 496 slutlig.
2 EGT C 255, 14.10.2005, s. 76.
3 EGT C 71, 22.3.2005, s. 46.
4 10806/05 CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144.
5 KOM(2006) 94 slutlig.
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III. GEMENSAM STÅNDPUNKT

Allmänt

9. Rådet, som samtycker till förslagets syften, har dock strävat efter att förbättra några av 

bestämmelserna och att lägga till ytterligare aspekter för att säkerställa förbättrad rättssäkerhet 

och konsekvens. Detta gäller i synnerhet följande:

– Kontrollbestämmelserna (artikel 4).

– Förvärvande av status som juridisk person (artikel 5).

– Det faktum att uppgifterna utvecklades och förtydligades ytterligare (artikel 7).

– Förstärkta ansvarsbestämmelser för att bättre skydda tredje man (artikel 12).

– En tillagd övergångsperiod för medlemsstaterna så att de kan anpassa sin nationella 

lagstiftning till förordningens krav (artikel 18).

Under den detaljerade behandlingen av förslaget (juli 2004–maj 2006) har det gjorts ett antal 

redationella ändringar för att förtydliga texten, ta upp juristlingvistiska frågor och se till att 

förordningen i sin helhet är samstämmig. Dessa ändringar nämns inte i denna not om det inte 

gäller Europaparlamentets ändringar.

10. Den 6 juli 2005 röstade Europaparlamentet om förslaget och antog 41 ändringar, av vilka 

nästan 85% införlivades i rådets gemensamma ståndpunkt.

11. Då rådet arbetade med sin gemensamma ståndpunkt granskade man noga kommissionens 

ändrade förslag. I den gemensamma ståndpunkten ingår alla de ändringar som har föreslagits 

av Europaparlamentet och som har godtagits eller godtagits i princip av kommissionen i dess 

ändrade förslag.

12. Vid den juristlingvistiska slutgranskningen av den gemensamma ståndpunkten har vissa skäl 

och artiklar omnumrerats. Detta dokument följer den numrering som används i den 

gemensamma ståndpunkten, och därför skiljer sig numreringen ibland från den som används i 

parlamentets yttrande och det ändrade förslaget.
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Titel

13. Rådet beslutade att följa Europaparlamentets förslag, dvs. att i hela dokumentet ersätta 

namnet på instrumentet "europeisk gruppering för gränsöverskridande samarbete" med 

"europeisk gruppering för territoriellt samarbete". Denna ändring infördes i hela den 

gemensamma ståndpunkten, i vilken därför helt eller relevanta delar av ändringarna 1, 2, 4, 5, 

7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 37 och 41 har införlivats.

Ingressen

14. Definitionen av "territoriellt samarbete" som omfattar de tre formerna av samarbete, nämligen 

"gränsöverskridande", "transnationellt" och "interregionalt", har inte tagits med i skäl 6 som 

det föreslås i ändring 42/3 utan i artikel 1.2.

15. I skäl 5 tog rådet med Europaparlamentets ändringar 6 och 10 (delvis), eftersom det täcker 

överenskommelserna mellan medlemsstaterna och/eller regionala och lokala myndigheter och 

förtydligar att avsikten med förordningen inte är att kringgå andra samarbetsramar.

16. Europaparlamentet föreslog några förtydliganden i ändring 8. I den gemensamma 

ståndpunkten har detta skäl strukits, men i artikel 4.5 anges det att medlemmarna i en 

gruppering kan bemyndiga en av medlemmarna att utföra dess uppgifter.

17. Rådet kunde inte ta med följande ändringar:

– Ändring 12; en mer detaljerad bestämmelse om beslutsfattande finns i artikel 9.2 b.

– Ändring 13; eftersom subsidiaritetsklausulen (skäl 16) omformuleras i den 

gemensamma ståndpunkten.

Artikel 1 – En grupperings natur

18. Ändring 17 togs med i artikel 4.3 och 4.4 där detaljerade kontrollbestämmelser infördes.

19. Efter att ha gjort en fördjupad granskning av ändring 18 kunde rådet inte ta med den, eftersom 

den gick utanför syftet att stärka ekonomisk och social sammanhållning.
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Artikel 2 – Tillämplig lagstiftning

20. Rådet beslutade att i denna artikel följa Europaparlamentets idé i ändring 32, dvs. att lagen i 

den medlemsstat där grupperingen har sitt stadgeenliga säte skall tillämpas.

21. Rådet beslutade att i den gemensamma ståndpunkten införa en mer precis definition av 

"lokala organ" som redan finns i gemenskapslagstiftningen än den som finns i det 

ursprungliga förslaget. Rådet anser att den kan omfatta "icke-vinstdrivande organ i vilka 

regionala/lokala instanser och medlemsstater deltar" enligt ändring 20.

22. I den gemensamma ståndpunkten togs också ändringarna 21 och 24 med, men rådet har 

emellertid valt att införa denna bestämmelse i artikel 7.5.

Artikel 5 – Förvärvande av status som juridisk person och offentliggörande i Europeiska 

unionens officiella tidning

23. Det väsentliga innehållet i Europaparlamentets ändring 41 tas med och utvecklas i denna 

artikel.

Artikel 7 – Uppgifter

24. Rådet valde ett av de förslag som Europaparlamentet tog med i ändring 22, dvs. att i artikel 7 

ange grupperingens uppgifter. Rådet tyckte dock inte att det var lämpligt att tala om en 

grupperings behörighet.

25. Artikel 7 i den gemensamma ståndpunkten ägnas helt åt frågan om vilka uppgifter en 

gruppering kan utföra samt dessas begränsningar. I detta sammanhang tar rådet med 

Europaparlamentets ändring 24.

Artikel 8 – Avtal

26. Rådet beslutade att förenkla rubriken på denna artikel, och därför blev ändring 27 överflödig.
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27. I den gemensamma ståndpunkten tas hänsyn till alla ändringar som har införts i olika delar av 

texten, och innehållet i en gruppering återges i detalj. Vid utarbetande av denna artikel 

samtyckte rådet helt eller delvis till Europaparlamentets ändringar 29, 31 och 33.

28. Efter att ha studerat ändring 34 ingående insåg rådet att det inte kunde ta med denna ändring.

Huvudorsaken är att medlemsstaterna har olika rättssystem som inte nödvändigtvis omfattar 

en särskild lag avseende sammanslutningars verksamhet.

29. Rådet kunde inte ta med ändring 36 i dess helhet om skyldigheten att underrätta 

kommissionen om avtalet och att kommissionen skall registrera avtalet i ett offentligt register 

för alla avtal avseende sådana grupperingar. Det anges emellertid i artikel 5.1 att 

Regionkommittén skall underrättas av medlemmarna i en gruppering om avtalet och 

registreringen och/eller offentliggörandet av stadgarna.

Artikel 9 – Stadgar

30. Europaparlamentets ändringar 37, 38 och 39 som gäller innehållet i stadgarna togs med i 

andra artiklar i den gemensamma ståndpunkten (ändring 37 i artikel 10, ändring 38 i artikel 14 

och ändring 39 i denna artikel). Det enda undantaget är en del av ändring 37 som gäller 

inrättande av ett sekretariat, som avvisades av rådet. Följaktligen godtogs inte ändring 40 

eftersom rådet valde att behålla en separat artikel 10 om organen.

Artikel 12 – Likvidation, insolvens, betalningsinställelse och ansvar

31. Rådet ansåg att frågan om en grupperings likvidation, insolvens, betalningsinställelse och 

ansvar var avgörande och behövde utvecklas ytterligare i förordningen. Rådet tyckte att 

endast mycket precisa bestämmelser, som de som infördes i artikel 12, skulle kunna garantera 

rättssäkerhet och erbjuda tillräckligt rättsskydd för tredje man. Genom detta tog rådet med 

ändring 26.
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IV. SLUTSATS

32. Rådet har tagit med de flesta av Europaparlamentets ändringar i sin gemensamma ståndpunkt, 

vilket är helt i linje med målen i kommissionens förslag.

33. Rådet framför i sin gemensamma ståndpunkt att dess huvudmål är att skapa ett instrument 

som skall underlätta samarbetet bland regionerna. Kommissionen har godkänt den 

övergripande jämvikten i rådets gemensamma ståndpunkt och välkomnade den politiska 

överenskommelsen vid rådets möte den 5 maj 2006.

________________________


