
AM\941555DA.doc PE514.743v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Regionaludviklingsudvalget

2011/0272(COD)

28.6.2013

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG
1 - 30

Udkast til betænkning
Joachim Zeller
(PE489.428v02-00)

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. 
juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde 
(EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen og 
gennemførelsen af sådanne grupper

Forslag til forordning
(COM(2011)0610/2) – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))



PE514.743v01-00 2/25 AM\941555DA.doc

DA

AM_Com_LegCompr



AM\941555DA.doc 3/25 PE514.743v01-00

DA

Ændringsforslag 1
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Det bør bemærkes, at EGTS'er kan 
medvirke til at fremme og opnå en 
harmonisk udvikling af Den Europæiske 
Union som helhed og navnlig den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed i EU's regioner samt 
bidrage til opnåelse af målene i Europa 
2020-strategien. EGTS'er kan endvidere 
bidrage positivt til at begrænse 
hindringerne for territorialt samarbejde 
mellem regioner, der lider under alvorlige 
og permanente naturlige eller 
demografiske begrænsninger, herunder 
den specifikke situation for regionerne i 
den yderste periferi, og kan derudover 
medvirke til at styrke samarbejdet mellem 
tredjelande, oversøiske lande og territorier 
og EU's grænseregioner, herunder ved 
anvendelse af EU's eksterne 
samarbejdsprogrammer. 

Or. en

Ændringsforslag 2
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Erfaringer med de EGTS'er, der er 
blevet oprettet hidtil, viser, at det nye 
retsinstrument også anvendes til 
samarbejde om gennemførelsen af andre
europæiske politikker. EGTS'ernes 

(5) Erfaringer med de EGTS'er, der er 
blevet oprettet hidtil, viser, at det nye 
retsinstrument også anvendes til 
samarbejde om gennemførelsen af andre
EU-politikker, herunder ved 
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effektivitet bør forbedres gennem 
udvidelse af EGTS'ernes 
anvendelsesområde.

gennemførelse af programmer eller dele 
af programmer med anden økonomisk 
EU-støtte end den, der ydes gennem 
samhørighedspolitikken. EGTS'ernes 
effektivitet bør forbedres gennem 
udvidelse af EGTS'ernes 
anvendelsesområde, fjernelse af 
vedvarende hindringer og lettelse af 
oprettelse og funktion af EGTS'er med 
samtidig sikring af medlemsstaternes 
mulighed for at begrænse de 
foranstaltninger, som EGTS'er eventuelt 
træffer uden EU's økonomiske støtte. Det 
skal erindres, at EGTS'er i henhold til 
forordning (EU) nr. 1083/2006 har den 
mest vidtgående rets- og handleevne i 
hver enkelt medlemsstat, herunder 
muligheden for at indgå aftaler med 
andre EGTS'er eller andre retlige enheder 
med henblik på at gennemføre fælles 
samarbejdsprojekter for bl.a. at fremme 
funktionen af makroregionale strategier.

Or. en

Ændringsforslag 3
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EGTS'ernes aktiviteter dækker i sagens 
natur mere end én medlemsstat. Mens 
artikel 2, stk. 1, i EGTS-forordningen før 
ændringen tillader, at aftalen og 
vedtægterne kan indeholde bestemmelser 
om gældende lovgivning i forbindelse med 
visse spørgsmål, og mens disse 
bestemmelser – inden for rammerne af 
hierarkiet for lovvalget som fastsat i 
nævnte artikel – giver forrang til den 
nationale lovgivning i den medlemsstat, 
hvor EGTS'en har sit hjemsted, bør dette 

(6) EGTS'ernes aktiviteter dækker i sagens 
natur mere end én medlemsstat. EGTS-
forordningen tillader, at aftalen og 
vedtægterne kan indeholde bestemmelser 
om gældende lovgivning i forbindelse med 
visse spørgsmål. Det bør præciseres, hvor
disse bestemmelser – inden for rammerne 
af hierarkiet for lovvalget som fastsat i 
nævnte artikel – giver forrang til den 
nationale lovgivning i den medlemsstat, 
hvor EGTS'en har sit hjemsted. Samtidig 
bør bestemmelserne om gældende 
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følgelig præciseres. Samtidig bør 
bestemmelserne om gældende lovgivning 
udvides til at omfatte en EGTS' handlinger 
og aktiviteter.

lovgivning udvides til at omfatte en EGTS' 
handlinger og aktiviteter med forbehold af 
medlemsstaternes retlige kontrol i hvert 
enkelt tilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 4
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Mens artikel 3, stk. 1, litra d), i EGTS-
forordningen tillader, at organer, der er 
etableret i henhold til privatretten, kan 
blive medlem af en EGTS, forudsat at de 
anses for at være "offentligretlige organer" 
i henhold til artikel 1, stk. 9, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, kan EGTS'er 
fremover anvendes til fælles forvaltning af 
offentlige tjenester af almindelig 
økonomisk interesse eller infrastruktur. 
Andre private eller offentlige aktører kan 
derfor også blive medlem af en EGTS. 
Følgelig bør "offentlige virksomheder" 
som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester også være omfattet.

(8) Mens artikel 3, stk. 1, litra d), i EGTS-
forordningen tillader, at organer, der er 
etableret i henhold til privatretten, kan 
blive medlem af en EGTS, forudsat at de 
anses for at være "offentligretlige organer" 
i henhold til artikel 1, stk. 9, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, kan EGTS'er 
fremover anvendes til fælles forvaltning af 
offentlige tjenester med særligt fokus på 
tjenester af almindelig økonomisk 
interesse eller infrastruktur. Andre private 
eller offentlige aktører kan derfor også 
blive medlem af en EGTS. Følgelig bør
"offentlige virksomheder" som omhandlet i 
artikel 2, stk. 1, litra b), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester og virksomheder, som 
varetager tjenester af almindelig 
økonomisk interesse på områder som 
uddannelse og erhvervsuddannelse, 
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lægebehandling, sociale behov, hvad 
angår sundhed og langsigtet pleje, 
børnepasning, adgang til og 
tilbagevenden på arbejdsmarkedet, sociale 
boligbyggerier og pleje og social inklusion 
af sårbare grupper, også være omfattet.

Or. en

Ændringsforslag 5
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Tredje afsnit i artikel 175 i traktaten 
foreskriver ikke inddragelse af enheder fra 
tredjelande i lovgivning, der bygger på 
denne bestemmelse. EGTS-forordningen 
udelukkede ikke udtrykkeligt muligheden 
for, at enheder fra tredjelande deltager i
en EGTS, der er oprettet i 
overensstemmelse med denne forordning, 
hvis lovgivningen i et tredjeland eller 
aftaler mellem medlemsstater og 
tredjelande tillader dette.

(9) Forordning (EF) nr. 1082/2006 
indeholder ikke nærmere bestemmelser 
om deltagelse af enheder fra tredjelande i 
en EGTS, der er oprettet i 
overensstemmelse med denne forordning,
dvs. mellem medlemmer fra mindst to 
medlemsstater. På grundlag af den 
yderligere tilpasning af reglerne for 
samarbejde mellem en eller flere 
medlemsstater og et eller flere tredjelande 
– primært i forbindelse med 
grænseoverskridende samarbejde i 
henhold til Det Europæiske 
Naboskabsinstrument (ENI) og 
instrumentet til førtiltrædelsesbistand 
(IPA II), men også i forbindelse med 
supplerende finansiering fra EUF, og 
tværnationalt samarbejde i henhold til 
målet om europæisk territorialt 
samarbejde, hvor der overføres tildelinger 
fra ENI og IPA II for at lægge disse 
tildelinger sammen med tildelinger fra 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) i henhold til 
fælles samarbejdsprogrammer – bør der 
udtrykkeligt fastsættes regler for 
deltagelse af medlemmer fra tredjelande, 
der grænser op til en medlemsstat, 
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herunder regionerne i dens yderste 
periferi, i EGTS'er, der er oprettet mellem 
mindst to medlemsstater. Dette bør være 
muligt, hvis lovgivningen i et tredjeland 
eller aftaler mellem mindst én deltagende 
medlemsstat og et tredjeland tillader dette.

Or. en

Ændringsforslag 6
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Erfaringerne viser, at deltagelse af
myndigheder eller andre organer fra
tredjelande svarende til de 
støtteberettigede i medlemsstaterne har 
givet anledning til 
gennemførelsesproblemer. En sådan 
deltagelse i EGTS'er oprettet af 
medlemmer fra to eller flere 
medlemsstater udgør dog kun et 
supplerende element til samarbejdet inden 
for EU og mellem medlemsstaterne. 
Følgelig bør en sådan deltagelse afklares 
uden anvendelse af et andet retsgrundlag 
i traktaten.

(10) Med henblik på at styrke EU's 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og i den forbindelse navnlig
at styrke effektiviteten af territorialt 
samarbejde, herunder en eller flere 
former for grænseoverskridende, 
tværnationalt og interregionalt 
samarbejde mellem medlemmer af en 
EGTS, bør tredjelande, der grænser op til 
en medlemsstat (herunder regioner i dens 
yderste periferi), have mulighed for at 
deltage i en EGTS. Aktiviteter under de 
europæiske territoriale 
samarbejdsprogrammer, bør derfor, når 
de medfinansieres af EU, fortsat søge at 
opfylde samhørighedspolitikkens mål, selv 
når de delvis eller i deres helhed 
gennemføres uden for EU's område, og 
når en EGTS' aktiviteter derfor i hvert 
fald i nogen grad gennemføres uden for 
EU's område. I denne sammenhæng, og 
hvor det måtte være relevant, er bidraget 
fra aktiviteterne i en EGTS, der også 
tæller medlemmer fra tredjelande, som 
grænser op til mindst én medlemsstat 
(herunder regioner i dens yderste 
periferi), til målene i EU's politikker for 
EU's optræden udadtil (f.eks. 
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udviklingssamarbejde eller økonomiske, 
finansielle og tekniske samarbejdsmål) 
ikke det centrale, idet de pågældende 
samarbejdsprogrammers tyngdepunkt og 
dermed aktiviteterne i en EGTS (selv med
deltagelse af tredjelande, der grænser op 
til mindst én medlemsstat (herunder 
regioner i dens yderste periferi)) primært 
bør fokusere på målene i EU's 
samhørighedspolitik.
Følgelig er et eventuelt 
udviklingssamarbejde eller økonomiske, 
finansielle og tekniske samarbejdsmål 
mellem blot én medlemsstat (herunder 
regioner i dens yderste periferi) og et eller 
flere tredjelande kun supplerende i 
forhold til de territoriale samarbejdsmål 
mellem medlemsstater (herunder regioner 
i den yderste periferi), der er baseret på 
samhørighedspolitikken. Derfor udgør 
artikel 175, tredje afsnit, i TEUF et 
tilstrækkeligt retsgrundlag med henblik 
på vedtagelse af forordningen.

Or. en

Ændringsforslag 7
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Siden 1990 har europæisk territorialt 
samarbejde modtaget støtte fra finansielle 
instrumenter under 
samhørighedspolitikken, og i den 
forbindelse har der altid været mulighed 
for samarbejde mellem blot en 
medlemsstat og et tredjeland i et 
begrænset antal tilfælde. Derfor bør det 
retlige instrument EGTS også åbnes for et 
sådant samarbejde.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 8
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Idet der tages hensyn til, at der i
perioden 2014 til 2020 vil være en særlig
ekstratildeling til samarbejde mellem 
regionerne i EU's yderste periferi, bør 
myndigheder og organer fra oversøiske 
lande og territorier, der er anført i bilag II 
til traktaten ("oversøiske territorier"), 
også inddrages sammen med myndigheder 
og organer fra tredjelande. Et sådant 
samarbejde har hjemmel i traktatens 
artikel 203.

(12) Efter godkendelse til deltagelse af 
nationale, regionale, subregionale og 
lokale myndigheder og organisationer 
samt, hvor det måtte være relevant, andre 
offentlige organer eller institutioner 
(herunder udbydere af offentlige 
tjenester) fra et oversøisk land eller 
territorium ("OLT") i en EGTS på 
grundlag af artikel [...]1 i Rådets afgørelse 
nr. .. (EU) ../2013 om de oversøiske landes 
og territoriers associering med Den 
Europæiske Union 
("associeringsafgørelsen"), og idet der 
tages hensyn til intentionen om, at der i
programmeringsperioden 2014 til 2020 vil 
være en ekstratildeling, som vil styrke 
samarbejdet mellem regionerne i EU's 
yderste periferi og tilstødende tredjelande,
samt nogle af de tilstødende OLT'er, der 
er anført i bilag II til traktaten, bør EGTS' 
retlige instrument også iværksættes for 
medlemmer af OLT'er. Af hensyn til 
retssikkerheden og gennemsigtigheden 
bør der fastsættes særlige 
godkendelsesprocedurer for tiltrædelse af 
medlemmer fra et OLT af en EGTS, 
herunder i denne forbindelse eventuelt 
særlige regler om den lovgivning, der 
finder anvendelse på den pågældende 
EGTS, der også har medlemmer fra et 
OLT.
__________________
1 Den nøjagtige henvisning fastlægges på 
et senere tidspunkt på baggrund af 
fremskridt i forhandlingerne om OLT-
associeringsafgørelsen.
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Or. en

Ændringsforslag 9
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) EGTS-forordningen sondrede mellem 
den aftale, der fastsætter grundelementerne 
i den fremtidige EGTS, og de vedtægter, 
der fastsætter gennemførelseselementerne. 
Vedtægterne skulle dog stadig indeholde 
alle aftalens bestemmelser. Det bør derfor
præciseres, at aftalen og vedtægterne er 
særskilte dokumenter, og - selv om begge 
sendes til medlemsstaterne – bør 
godkendelsesproceduren begrænses til 
aftalen. Desuden bør visse elementer, som i 
øjeblikket er omfattet af vedtægterne, i 
stedet være omfattet af aftalen.

(13) EGTS-forordningen sondrer mellem 
den aftale, der fastsætter grundelementerne 
i den fremtidige EGTS, og de vedtægter, 
der fastsætter gennemførelseselementerne. 
Vedtægterne skal indeholde alle aftalens 
bestemmelser. Det bør præciseres, at 
aftalen og vedtægterne er særskilte 
dokumenter, og – selv om begge sendes til 
medlemsstaterne – bør 
godkendelsesproceduren begrænses til 
aftalen. Desuden bør visse elementer, som i 
øjeblikket er omfattet af vedtægterne, i 
stedet være omfattet af aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 10
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Erfaringer fra oprettelsen af EGTS'er 
viser, at fristen på tre måneder for en 
medlemsstats godkendelse kun sjældent er 
blevet overholdt. Fristen bør derfor 
forlænges til seks måneder. For at skabe 
retssikkerhed bør aftalen på den anden side 
anses for godkendt ved stiltiende 
overenskomst efter udløbet af denne frist. 
Mens medlemsstaterne kan anvende 

(14) Erfaringer fra oprettelsen af EGTS'er 
viser, at fristen på tre måneder for en 
medlemsstats godkendelse kun sjældent er 
blevet overholdt. Fristen bør derfor 
forlænges til seks måneder. For at skabe 
retssikkerhed bør aftalen på den anden side 
anses for godkendt ved stiltiende 
overenskomst efter udløbet af denne frist
og i givet fald i overensstemmelse med den 
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nationale regler for proceduren for denne 
godkendelse eller kan vedtage særlige 
regler inden for rammerne af de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af EGTS-
forordningen, bør undtagelser til 
bestemmelsen om stiltiende aftale efter 
udløbet af denne frist på seks måneder 
udelukkes.

nationale lovgivning i de pågældende 
medlemsstater (herunder deres respektive 
forfatningsmæssige bestemmelser). Den 
medlemsstat, hvor EGTS'ens foreslåede 
vedtægtsmæssige hjemsted skal være 
beliggende, bør dog formelt skulle 
godkende aftalen. Mens medlemsstaterne 
kan anvende nationale regler for 
proceduren for denne godkendelse eller 
kan vedtage særlige regler inden for 
rammerne af de nationale bestemmelser til 
gennemførelse af EGTS-forordningen, bør 
undtagelser til bestemmelsen om stiltiende 
aftale efter udløbet af denne frist på seks 
måneder udelukkes, medmindre andet er 
fastsat i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 11
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det bør præciseres, at 
medlemsstaterne bør godkende aftalen, 
medmindre de finder, at et potentielt 
medlems deltagelse ikke er i 
overensstemmelse med EGTS-
forordningen, andre bestemmelser i EU-
lovgivningen om EGTS'ers aktiviteter som 
fastsat i udkastet til aftalen eller med den 
nationale materielle ret vedrørende det 
potentielle medlems kompetencer, og 
medmindre en sådan deltagelse ikke er 
berettiget på grund af hensynet til den 
offentlige interesse eller den offentlige 
orden i den pågældende medlemsstat, idet 
enhver national lov, der kræver andre og 
strengere regler og procedurer end dem, 
der er fastsat i EGTS-forordningen, dog 
ikke skal være omfattet af kontrollen.

(15) Det bør præciseres, at 
medlemsstaterne bør godkende aftalen, 
medmindre de finder, at et potentielt 
medlems deltagelse ikke er i 
overensstemmelse med EGTS-
forordningen, andre bestemmelser i EU-
lovgivningen om EGTS'ers aktiviteter som 
fastsat i udkastet til aftalen eller med den 
nationale materielle ret i relation til det 
potentielle medlems beføjelser og
kompetencer, finder, at deltagelse ikke er 
berettiget på grund af hensynet til den 
offentlige interesse eller den offentlige 
orden i den pågældende medlemsstat, eller 
finder, at vedtægterne ikke er i 
overensstemmelse med aftalen, idet enhver 
national lov, der kræver andre og strengere 
regler og procedurer end dem, der er fastsat 
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i EGTS-forordningen, dog ikke skal være 
omfattet af kontrollen.

Or. en

Ændringsforslag 12
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Da EGTS-forordningen ikke kan finde 
anvendelse i tredjelande eller oversøiske 
territorier, bør det præciseres, at den 
medlemsstat, hvor den foreslåede EGTS' 
vedtægtsmæssige hjemsted skal være 
beliggende, ved godkendelsen af 
deltagelsen af potentielle medlemmer, der 
er oprettet under deres egen nationale 
lovgivning, bør sikre, at tredjelandene eller 
de oversøiske territorier har anvendt 
betingelser og procedurer, der svarer til 
betingelserne og procedurerne i EGTS-
forordningen eller er i overensstemmelse 
med internationale aftaler, navnlig
Europarådets gældende bestemmelser. Det 
bør også præciseres, at det i tilfælde af 
inddragelse af flere medlemsstater og et 
eller flere tredjelande eller oversøiske 
territorier bør være tilstrækkeligt, at en 
sådan aftale er indgået mellem det 
pågældende tredjeland eller oversøiske 
territorium og én deltagende medlemsstat.

Da EGTS-forordningen ikke kan finde 
anvendelse i tredjelande, bør det 
præciseres, at den medlemsstat, hvor den 
foreslåede EGTS' vedtægtsmæssige 
hjemsted skal være beliggende, ved 
godkendelsen af deltagelsen af potentielle 
medlemmer, der er oprettet under deres 
egen nationale lovgivning, i samråd med 
de øvrige berørte medlemsstater (de 
eventuelle medlemsstater, der er oprettet 
under deres lovgivning), bør kontrollere, 
at tredjelandene har anvendt betingelser og 
procedurer, der svarer til betingelserne og 
procedurerne i EGTS-forordningen eller er 
i overensstemmelse med internationale
bilaterale eller multilaterale aftaler, der er 
indgået mellem Europarådets
medlemsstater, uanset om de også er EU-
medlemsstater, baseret på Madrid-
rammekonventionen og de supplerende 
protokoller, der er vedtaget på grundlag 
heraf. Det bør også præciseres, at det i 
tilfælde af inddragelse af flere 
medlemsstater og et eller flere tredjelande,
bør være tilstrækkeligt, at en sådan aftale 
er indgået mellem det pågældende 
tredjeland og én deltagende medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 13
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Godkendelsesprocedurerne for 
potentielle OLT-medlemmers deltagelse 
bør på baggrund af forbindelser mellem 
OLT'er og EU-medlemsstater omfatte 
disse medlemsstater. I overensstemmelse 
med de særlige governance-forhold 
mellem medlemsstaten og OLT'et bør 
medlemsstaten enten godkende det 
potentielle medlems deltagelse eller 
skriftligt bekræfte over for den 
medlemsstat, hvor det vedtægtsmæssige 
hjemsted er beliggende, at de kompetente 
myndigheder i OLT'et har godkendt det 
potentielle medlems deltagelse i henhold 
til betingelser og procedurer, der svarer til 
betingelserne og procedurerne i denne 
forordning. Den samme procedure bør 
finde anvendelse i tilfælde, hvor et 
potentielt medlem fra et OLT ønsker at 
blive medlem af en eksisterende EGTS.

Or. en

Ændringsforslag 14
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at tilskynde yderligere 
medlemmer til at tiltræde en eksisterende 
EGTS bør proceduren for ændring af 
eksisterende aftaler i sådanne tilfælde 
forenkles. Følgelig bør der ikke sendes 
underretning om sådanne ændringer til alle 

(17) For at tilskynde yderligere 
medlemmer til at tiltræde en eksisterende 
EGTS bør proceduren for ændring af 
eksisterende aftaler i sådanne tilfælde 
forenkles. Følgelig bør der i tilfælde, hvor 
et nyt medlem fra en medlemsstat allerede 
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deltagende medlemsstater, men kun den 
medlemsstat, i henhold til hvis nationale 
lovgivning det nye potentielle medlem er 
oprettet. Denne forenkling bør dog ikke 
finde anvendelse, såfremt der er tale om et 
potentielt nyt medlem fra et tredjeland eller 
et oversøisk territorium, således at alle 
deltagende medlemsstater får mulighed for 
at kontrollere, om en sådan tiltrædelse er i 
overensstemmelse med deres offentlige 
interesser eller den offentlige orden.

har godkendt aftalen, ikke sendes
underretning om sådanne ændringer til alle 
deltagende medlemsstater, men kun den 
medlemsstat, i henhold til hvis nationale 
lovgivning det nye potentielle medlem er 
oprettet, og den medlemsstat, hvor 
EGTS'ens vedtægtsmæssige hjemsted er 
beliggende. Den efterfølgende ændring af 
aftalen bør meddeles alle berørte 
medlemsstater. Denne forenkling bør dog 
ikke finde anvendelse, såfremt der er tale 
om et potentielt nyt medlem fra en 
medlemsstat, der endnu ikke har godkendt 
aftalen, eller fra et tredjeland eller et
oversøisk territorium, således at alle 
deltagende medlemsstater får mulighed for 
at kontrollere, om en sådan tiltrædelse er i 
overensstemmelse med deres offentlige 
interesser eller den offentlige orden.

Or. en

Ændringsforslag 15
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Formålet med en EGTS bør udvides til 
at omfatte forenkling og fremme af 
territorialt samarbejde generelt, herunder 
strategisk planlægning og forvaltning af 
regionale og lokale forhold i 
overensstemmelse med 
samhørighedspolitikken og andre EU-
politikker, hvorved der bidrages til Europa 
2020-strategien eller gennemførelsen af 
makroregionale strategier. Endvidere bør 
det præciseres, at en given kompetence, der 
er nødvendig for en effektiv gennemførelse 
af en EGTS, bør være repræsenteret hos
mindst ét medlem i hver af de 
medlemsstater, der er repræsenteret.

(19) Formålet med en EGTS bør udvides til 
at omfatte forenkling og fremme af 
territorialt samarbejde generelt, herunder 
strategisk planlægning og forvaltning af 
regionale og lokale forhold i 
overensstemmelse med 
samhørighedspolitikken og andre EU-
politikker, hvorved der bidrages til Europa 
2020-strategien eller gennemførelsen af 
makroregionale strategier. Derfor er det 
vigtigt at sikre, at en EGTS kan 
gennemføre operationer med anden 
økonomisk EU-støtte end den, der ydes 
gennem EU's samhørighedspolitik.
Endvidere bør det præciseres, at en given 
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kompetence, der er nødvendig for en 
effektiv gennemførelse af en EGTS, bør 
være repræsenteret hos hvert medlem i 
hver af de medlemsstater, der er 
repræsenteret, medmindre medlemsstaten 
eller tredjelandet godkender deltagelsen i 
tilfælde, hvor medlemmet ikke er 
kompetent til at varetage alle de i aftalen 
specificerede opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 16
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Selv om det er fastsat, at opgaverne 
ikke vedrører bl.a. "reguleringsbeføjelser", 
som kan have forskellige retlige 
konsekvenser i forskellige medlemsstater, 
bør det imidlertid præciseres, at en EGTS' 
forsamling kan fastlægge vilkår og 
betingelser for anvendelse af en
infrastruktur, som en EGTS forvalter, 
herunder afgifter og gebyrer, der skal 
betales af brugerne.

(22) Selv om det er fastsat, at opgaverne 
ikke vedrører bl.a. "reguleringsbeføjelser", 
som kan have forskellige retlige 
konsekvenser i forskellige medlemsstater, 
bør det imidlertid præciseres, at en EGTS' 
forsamling kan, hvis det er udtrykkeligt 
fastsat i EGTS-aftalen og i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og EU-lovgivning, fastlægge 
vilkår og betingelser for anvendelse af en 
infrastruktur, som en EGTS forvalter, eller 
vilkår og betingelser for ydelse af en 
tjeneste af almindelig økonomisk 
interesse, herunder afgifter og gebyrer, der 
skal betales af brugerne.

Or. en

Ændringsforslag 17
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag
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Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det bør præciseres, at aftalen ikke kun 
bør gentage en henvisning til den gældende 
lovgivning i almindelighed, som det 
allerede er fastlagt i artikel 2, men bør 
opføre den specifikke EU-lovgivning eller 
nationale lovgivning, der finder anvendelse 
på EGTS'en som juridisk enhed eller på 
dens aktiviteter. Desuden bør det 
præciseres, at en sådan national lovgivning 
eller nationale regler kan være den 
lovgivning eller de regler, der gælder i den 
medlemsstat, hvor de retlige organer 
udøver deres beføjelser, navnlig hvis de 
ansatte, der arbejder under direktøren, 
befinder sig i en anden medlemsstat end 
den medlemsstat, hvor EGTS'en har 
hjemsted, eller hvor den udfører sine 
aktiviteter, herunder forvaltning af 
offentlige tjenester af almindelig
økonomisk interesse eller infrastrukturer.

(24) Det bør præciseres, at aftalen ikke kun 
bør gentage en henvisning til den gældende 
lovgivning i almindelighed, som det 
allerede er fastlagt i artikel 2, men bør 
opføre den EU-lovgivning eller nationale 
lovgivning, der finder anvendelse på 
EGTS'en som juridisk enhed eller på dens 
aktiviteter. Desuden bør det præciseres, at 
en sådan national lovgivning eller nationale 
regler kan være den lovgivning eller de 
regler, der gælder i den medlemsstat, hvor 
de retlige organer udøver deres beføjelser, 
navnlig hvis de ansatte, der arbejder under 
direktøren, befinder sig i en anden 
medlemsstat end den medlemsstat, hvor 
EGTS'en har hjemsted, eller den gældende 
EU-lovgivning eller nationale lovgivning,
der er direkte relevant for de EGTS-
aktiviteter, som udføres i henhold til de i 
aftalen specificerede opgaver, herunder 
forvaltning af offentlige tjenester af 
almindelig interesse eller infrastrukturer.

Or. en

Ændringsforslag 18
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Det bør præciseres, at aftalen – og i 
betragtning af betydningen af dette 
spørgsmål, ikke vedtægterne - bør omfatte 
de love og regler, der finder anvendelse på 
EGTS’ens personale, samt principperne for 
ordningerne vedrørende 
personaleforvaltning og 
ansættelsesprocedurer. Der skal være flere

(26) I betragtning af deres betydning bør
det præciseres, at aftalen, ikke 
vedtægterne, bør omfatte de love og regler, 
der finder anvendelse på EGTS'ens 
personale, samt principperne for 
ordningerne vedrørende 
personaleforvaltning og 
ansættelsesprocedurer. Det skal være
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muligheder til rådighed for EGTS'erne. 
De specifikke ordninger vedrørende 
personaleforvaltning og 
ansættelsesprocedurer bør dog behandles i 
vedtægterne.

muligt at bestemme, at forskellige
muligheder med hensyn til valget af regler 
kan fastsættes i aftalen. De specifikke 
ordninger vedrørende personaleforvaltning 
og ansættelsesprocedurer bør behandles i 
vedtægterne.

Or. en

Ændringsforslag 19
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Medlemsstaterne bør endvidere 
udnytte de muligheder, der er fastsat i
artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 
2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger, til ved fælles aftale at 
fastsætte bestemmelser om undtagelser fra
artikel 11-15 (fastlæggelse af, hvilken 
lovgivning der skal anvendes) i nævnte 
forordning til fordel for visse personer eller 
personkategorier og at betragte EGTS'ers 
personale som en sådan personkategori.

(27) Medlemsstaterne bør endvidere 
udnytte de muligheder, der er fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger, til ved fælles aftale at 
fastsætte bestemmelser om undtagelser fra
fastlæggelsen af, hvilken lovgivning der 
skal anvendes ifølge nævnte forordning til 
fordel for visse personer eller 
personkategorier og at betragte EGTS'ers 
personale som en sådan personkategori.

Or. en

Ændringsforslag 20
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det bør præciseres, at aftalen - og i 
betragtning af dette spørgsmåls betydning, 
ikke vedtægterne - bør omfatte ordningerne 

(28) I betragtning af deres betydning bør
det præciseres, at aftalen, ikke 
vedtægterne, bør omfatte ordningerne for 
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for medlemmernes ansvar for en EGTS 
med begrænset ansvar.

medlemmernes ansvar for en EGTS med 
begrænset ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 21
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Der bør sondres klarere mellem 
EGTS'er, hvis medlemmer har begrænset 
ansvar, og EGTS'er, hvis medlemmer har 
ubegrænset ansvar. For at give EGTS'er, 
hvis medlemmer har begrænset ansvar, 
mulighed for at gennemføre aktiviteter, der 
kan generere gæld, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at kræve, at sådanne 
EGTS'er tegner relevante forsikringer til 
dækning af de risici, som er specifikke for 
de pågældende EGTS'ers aktiviteter.

(31) Der bør sondres klarere mellem 
EGTS'er, hvis medlemmer har begrænset 
ansvar, og EGTS'er, hvis medlemmer har 
ubegrænset ansvar. For at give EGTS'er, 
hvis medlemmer har begrænset ansvar, 
mulighed for at gennemføre aktiviteter, der 
kan generere gæld, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at kræve, at sådanne 
EGTS'er tegner relevante forsikringer, eller 
at de er dækket af en passende finansiel 
sikkerhedsstillelse til dækning af de risici, 
som er specifikke for de pågældende 
EGTS'ers aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 22
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) En ny frist for den næste rapport bør 
fastsættes. I overensstemmelse med 
Kommissionens ønske om mere 
evidensbaseret politikudformning, bør de 
vigtigste evalueringsaspekter som f.eks. 
effektivitet, merværdi på europæisk plan, 

(33) En ny frist for den næste rapport bør 
fastsættes. I overensstemmelse med 
Kommissionens ønske om mere 
evidensbaseret politikudformning, bør de 
vigtigste evalueringsaspekter som f.eks. 
effektivitet, merværdi på europæisk plan, 
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relevans og bæredygtighed behandles i 
denne rapport. Det bør også præciseres, at i 
henhold til første afsnit i traktatens artikel 
307 bør denne rapport også fremsendes til 
Regionsudvalget.

relevans og bæredygtighed behandles i 
denne rapport. Effektivitet omfatter i 
denne sammenhæng også indsatsen inden 
for Kommissionens forskellige 
tjenestegrene og mellem Kommissionen 
og andre organer, f.eks. Tjenesten for 
EU's Optræden Udadtil, for at formidle 
viden om EGTS-instrumentet. Det bør 
også præciseres, at i henhold til første 
afsnit i traktatens artikel 307 bør denne 
rapport også fremsendes til 
Regionsudvalget.

Or. en

Ændringsforslag 23
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Det bør præciseres, at eksisterende 
EGTS'er ikke er forpligtet til at tilpasse
deres aftale og vedtægter til ændringerne af 
EGTS-forordningen.

(34) Det bør præciseres, at eksisterende 
EGTS'er eventuelt ikke tilpasser deres 
aftale og vedtægter til ændringerne af 
EGTS-forordningen.

Or. en

Ændringsforslag 24
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) For at tilpasse eksisterende nationale 
bestemmelser til gennemførelse af denne 
forordning, før programmer under målet 
om europæisk territorialt samarbejde skal 
forelægges Kommissionen, bør startdatoen 

(36) For at tilpasse eksisterende nationale 
bestemmelser til gennemførelse af denne 
forordning, før programmer under målet 
om europæisk territorialt samarbejde skal 
forelægges Kommissionen, bør startdatoen 
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for dens anvendelse være seks måneder 
efter datoen for dens ikrafttræden.

for denne forordnings anvendelse være 
seks måneder efter datoen for dens 
ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer i 
relation til tilpasning af deres eksisterende 
nationale bestemmelser, at der udpeges 
kompetente myndigheder, som har 
ansvaret for godkendelse af EGTS'er, og 
at det i overensstemmelse med deres 
retlige og administrative ordninger er de 
samme organer, som har ansvaret for 
modtagelse af meddelelser i 
overensstemmelse med artikel 4 i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 25
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) For at vurdere effektiviteten, 
relevansen, merværdien på europæisk 
plan og anvendelsesområdet for 
yderligere forenkling af denne forordning 
udarbejder Kommissionen en rapport om 
anvendelsen af denne forordning til 
forelæggelse for Europa-Parlamentet, 
Rådet og Regionsudvalget senest den 1. 
august 2018. Denne rapport udarbejdes 
på grundlag af passende høring, herunder 
på ekspertniveau. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter med en liste over 
indikatorer til evaluering af anvendelsen 
af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 26
Joachim Zeller
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Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 - litra a
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Formålet med en EGTS er at lette og 
fremme territorialt samarbejde, herunder 
grænseoverskridende og/eller tværnationalt 
og/eller interregionalt samarbejde, mellem 
dens medlemmer, jf. artikel 3, stk. 1, med 
henblik på at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed."

2. Formålet med en EGTS er at lette og
navnlig fremme territorialt samarbejde, 
herunder grænseoverskridende og/eller 
tværnationalt og/eller interregionalt 
samarbejde, mellem dens medlemmer, jf. 
artikel 3, stk. 1, med henblik på at styrke
EU's økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed."

Or. en

Ændringsforslag 27
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) virksomheder, som varetager tjenester 
af almindelig økonomisk interesse i 
overensstemmelse med gældende national 
lovgivning eller EU-lovgivning."

Or. en

Ændringsforslag 28
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 - litra a
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 4- stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. Efter meddelelse fra det potentielle 
medlem, jf. stk. 2, godkender den
pågældende medlemsstat under hensyn til 
sin forfatningsmæssige struktur aftalen og
det potentielle medlems deltagelse i 
EGTS'en, medmindre den finder, at en 
sådan deltagelse ikke er forenelig med 
denne forordning, anden EU-lovgivning 
vedrørende EGTS'ens aktiviteter eller 
national lovgivning vedrørende det 
potentielle medlems beføjelser, eller at en 
sådan deltagelse ikke er berettiget af 
hensyn til den offentlige interesse eller 
den offentlige orden i den pågældende 
medlemsstat. I så fald begrunder 
medlemsstaten, hvorfor den ikke kan give 
sin godkendelse, eller foreslår de 
nødvendige ændringer af aftalen med 
henblik på at muliggøre det potentielle 
medlems deltagelse.

"3. Efter meddelelse fra det potentielle 
medlem, jf. stk. 2, godkender den 
medlemsstat, der har modtaget 
meddelelsen, under hensyn til sin 
forfatningsmæssige struktur det potentielle 
medlems deltagelse i EGTS'en og i aftalen, 
medmindre: 

a) den finder, at en sådan deltagelse eller 
aftalen ikke er forenelig med:
i) denne forordning, 
ii) anden EU-lovgivning vedrørende 
EGTS'ens handlinger og aktiviteter eller
iii) national lovgivning vedrørende det 
potentielle medlems beføjelser og 
kompetencer
b) den finder, at en sådan deltagelse ikke 
er berettiget af hensyn til den offentlige 
interesse eller den offentlige orden i den 
pågældende medlemsstat, eller
c) den finder, at vedtægterne ikke er i 
overensstemmelse med aftalen.
I tilfælde af ikkegodkendelse begrunder 
medlemsstaten, hvorfor den ikke kan give 
sin godkendelse, og foreslår, hvor det 
måtte være relevant, de nødvendige 
ændringer af aftalen.

Medlemsstaterne træffer generelt 
beslutning senest seks måneder efter 

Medlemsstaterne træffer generelt 
beslutning senest seks måneder efter 
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datoen for modtagelsen af en anmodning i 
henhold til stk. 2. Hvis den pågældende
medlemsstat ikke reagerer inden udløbet af 
den fastsatte frist, betragtes aftalen som 
godkendt.

datoen for modtagelsen af en meddelelse i 
henhold til stk. 2. Hvis den medlemsstat, 
som har modtaget meddelelsen, ikke gør 
indsigelse inden udløbet af den fastsatte 
frist, betragtes aftalen som godkendt. Den 
medlemsstat, hvor EGTS'ens foreslåede 
vedtægtsmæssige hjemsted skal være 
beliggende, godkender imidlertid formelt 
aftalen, inden EGTS'en kan oprettes.
Ved enhver anmodning om yderligere 
oplysninger fra medlemsstaten afbrydes 
fristen. Afbrydelsesperioden begynder på 
dagen efter den dato, hvor medlemsstaten 
har sendt sine bemærkninger til det 
potentielle medlem, og slutter, når det 
potentielle medlem reagerer på 
bemærkningerne. Tidsfristen afbrydes 
ikke, såfremt det kommende medlem 
efterkommer medlemsstatens 
bemærkninger inden for en frist på ti 
arbejdsdage efter starten af 
afbrydelsesperioden.

Når medlemsstaterne træffer beslutning om 
det potentielle medlems deltagelse i en 
EGTS, kan de anvende den nationale 
lovgivning."

Når medlemsstaterne træffer beslutning om 
det potentielle medlems deltagelse i en 
EGTS, kan de anvende den nationale 
lovgivning."

Or. en

Ændringsforslag 29
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8 – litra b
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"En EGTS' forsamling, jf. artikel 10, stk. 1, 
litra a), kan dog fastlægge vilkår og 
betingelser for anvendelse af en 
infrastruktur, som en EGTS forvalter, 
herunder afgifter og gebyrer, der skal 
betales af brugerne."

"I overensstemmelse med gældende 
national lovgivning eller EU-lovgivning 
kan en EGTS' forsamling, jf. artikel 10, 
stk. 1, litra a), dog fastlægge vilkår og 
betingelser for anvendelse af en 
infrastruktur, som en EGTS forvalter, eller 
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vilkår og betingelser for ydelse af en 
tjeneste af almindelig økonomisk 
interesse, herunder afgifter og gebyrer, der 
skal betales af brugerne."

Or. en

Ændringsforslag 30
Joachim Zeller
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2. I aftalen præciseres: "2. I aftalen præciseres:
a) EGTS'ens navn og hjemsted a) EGTS'ens navn og hjemsted
b) i hvilket område EGTS'en kan udføre 
sine opgaver

b) i hvilket område EGTS'en kan udføre 
sine opgaver

c) EGTS'ens formål og opgaver c) EGTS'ens formål og opgaver
d) dens varighed og betingelserne for dens 
opløsning

d) EGTS'ens varighed og betingelserne for 
dens opløsning

e) listen over dens medlemmer e) listen over EGTS'ens medlemmer
ea) listen over EGTS'ens organer og deres 
respektive kompetencer

f) den specifikke EU-lovgivning eller
nationale lovgivning, der finder 
anvendelse ved fortolkning og 
gennemførelse af aftalen

f) den gældende EU-lovgivning og
nationale lovgivning i den medlemsstat,
hvor EGTS'en har sit hjemsted, med 
henblik på fortolkning og gennemførelse 
af aftalen
fa) den gældende EU-lovgivning og 
nationale lovgivning i den medlemsstat 
eller de medlemsstater, hvor EGTS'ens 
retlige organer opererer

g) eventuelt ordningen for deltagelse af 
medlemmer fra tredjelande eller oversøiske 
territorier

g) eventuelt ordningen for deltagelse af 
medlemmer fra tredjelande eller OLT'er, 
herunder fastsættelse af gældende ret, når 
en EGTS udfører opgaver i tredjelande 
eller OLT'er

h) den specifikke EU-lovgivning eller
nationale lovgivning, der gælder for dens
aktiviteter, idet sidstnævnte kan være 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor de 

h) den gældende EU-lovgivning og
nationale lovgivning, der er direkte 
relevant for EGTS'ens aktiviteter, som 
udføres i henhold til de i aftalen 
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retlige organer udøver deres beføjelser, 
eller hvor EGTS'en udfører sine 
aktiviteter

specificerede opgaver

i) de regler, der gælder for EGTS'ens 
personale, samt principperne for 
ordningerne vedrørende 
personaleforvaltning og 
ansættelsesprocedurer

i) de regler, der gælder for EGTS'ens 
personale, samt principperne for 
ordningerne vedrørende 
personaleforvaltning og 
ansættelsesprocedurer

j) for EGTS'er med begrænset ansvar, 
aftalerne om medlemmernes ansvar, jf. 
artikel 12, stk. 3

j) aftalerne om EGTS'ens og
medlemmernes ansvar, jf. artikel 12

k) de relevante aftaler om gensidig 
anerkendelse, herunder vedrørende 
finansiel kontrol med forvaltningen af 
offentlige midler, og

k) de relevante aftaler om gensidig 
anerkendelse, herunder vedrørende 
finansiel kontrol med forvaltningen af 
offentlige midler, og

l) procedurerne for ændring af aftalen, som 
skal være i overensstemmelse med 
forpligtelserne i artikel 4 og 5.

l) procedurerne for vedtagelse af 
vedtægterne og ændring af aftalen, som 
skal være i overensstemmelse med 
forpligtelserne i artikel 4 og 5.

Når en EGTS kun forvalter et 
samarbejdsprogram eller en del heraf under
Den Europæiske Unions 
samhørighedspolitik, eller når en EGTS 
vedrører interregionalt samarbejde eller 
netværk, er oplysningerne under litra b) 
ikke påkrævet.

 Når en EGTS' opgaver kun vedrører 
forvaltning af et samarbejdsprogram eller 
en del heraf under forordning nr. … 
[ETS], eller når en EGTS vedrører 
interregionalt samarbejde eller netværk, er 
oplysningerne under stk. 2, litra b), ikke 
påkrævet.

Følgende regler finder anvendelse på 
EGTS'ens personale, jf. litra i): 

udgår

a) reglerne i den medlemsstat, hvor 
EGTS'en har sit hjemsted 

udgår

b) reglerne i den medlemsstat, hvor 
EGTS’ens personale faktisk befinder sig, 
eller

udgår

c) reglerne i den medlemsstat, hvor den 
ansatte er statsborger.

udgår

For at sikre ligebehandling af alt 
personale, der arbejder samme sted, kan 
den nationale lovgivning og de nationale 
regler, uanset om der er tale om offentlig 
ret eller privatret, være underlagt 
supplerende ad hoc-regler fastsat af 
EGTS'en."

udgår

Or. en


