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Módosítás 1
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Megjegyzendő, hogy az EGTC-k 
lehetőséget rejtenek magukban arra, hogy 
fokozottabb mértékben előmozdítsák és 
megvalósítsák az Európai Unió egészének, 
illetve különösen térségei gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
harmonikus fejlődését, valamint hogy 
hozzájáruljanak az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához. 
Ezenkívül pozitívan hozzájárulhatnak a 
súlyos és állandó természeti vagy 
népesedési hátrányokkal küzdő térségek 
közötti területi együttműködés előtti 
korlátok csökkentéséhez, beleértve a 
legkülső régiók speciális helyzetét, és 
alapvető szerepet tölthetnek be a 
harmadik országokkal, tengeren túli 
országokkal és területekkel, valamint az 
Unió határrégióival folytatott 
együttműködés megerősítésében, többek 
között az Unió külső együttműködési 
programjainak felhasználásával.

Or. en

Módosítás 2
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az eddig megalakult csoportosulások 
kapcsán nyert tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az új jogi eszközt más európai

(5) Az eddig megalakult csoportosulások 
kapcsán nyert tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az új jogi eszközt más uniós
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szakpolitikák végrehajtása érdekében 
megvalósított együttműködés esetében is 
alkalmazzák. Az EGTC-k hatékonyságát és 
eredményességét az EGTC-k jellegének 
szélesítésével fokozni kell.

szakpolitikák végrehajtása érdekében 
megvalósított együttműködés esetében is 
alkalmazzák, többek között a kohéziós 
politikán kívüli uniós pénzügyi 
támogatásokat felhasználó programok 
vagy részprogramok végrehajtása révén. 
Az EGTC-k hatékonyságát és 
eredményességét az EGTC-k jellegének 
szélesítésével fokozni kell az EGTC-k 
létrehozásának és működésének 
megkönnyítésével, illetve az ezek előtti 
további akadályok megszüntetésével, 
fenntartva ugyanakkor a tagállamok 
számára a lehetőséget, hogy korlátozzák 
az EGTC-k által uniós pénzügyi 
támogatás nélkül végrehajtható 
intézkedések körét. Nem szabad 
elfelejteni, hogy az 1083/2006/EU rendelet 
értelmében az EGTC-k minden 
tagállamban a legteljesebb jogképességgel 
rendelkeznek, beleértve megállapodások 
megkötését más EGTC-kkel vagy egyéb 
jogi személyekkel közös együttműködési 
projektek végrehajtása céljából többek 
között a makroregionális stratégiák 
hatékonyabb működtetése érdekében. 

Or. en

Módosítás 3
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A csoportosulások természetüknél 
fogva egynél több tagállamban működnek. 
Következésképpen, bár az EGTC-rendelet 
2. cikkének (1) bekezdése a módosítást 
megelőzően megengedi, hogy bizonyos 
kérdésekben az alkalmazandó jogot az 
egyezmény vagy az alapszabály határozza 
meg, és bár az ilyen meghatározás – az 

(6) A csoportosulások természetüknél 
fogva egynél több tagállamban működnek. 
Következésképpen, az EGTC-rendelet 
megengedi, hogy bizonyos kérdésekben az 
alkalmazandó jogot az egyezmény vagy az 
alapszabály határozza meg. Egyértelműen 
meg kell határozni, hogy az ilyen 
meghatározás – az alkalmazandó jog e 
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alkalmazandó jog e cikkben rögzített 
hierarchiáján belül – előnyben részesíti
azon tagállam nemzeti jogát, amelyben a 
csoportosulás létesítő okirat szerinti 
székhelye (bejegyzett székhely) található, 
ezt a kérdést egyértelművé kell tenni. Az 
alkalmazandó jogról szóló rendelkezéseket
ugyanakkor ki kell terjeszteni a 
csoportosulás aktusaira és tevékenységeire 
is.

cikkben rögzített hierarchiáján belül – hol 
részesíti előnyben azon tagállam nemzeti 
jogát, amelyben a csoportosulás létesítő 
okirat szerinti székhelye (bejegyzett 
székhely) található.  Az alkalmazandó
joggal kapcsolatos rendelkezéseknek a 
csoportosulás intézkedéseire és 
tevékenységeire való kiterjesztését
ugyanakkor minden egyes esetben a 
tagállamok általi jogi felülvizsgálattól kell 
függővé tenni.

Or. en

Módosítás 4
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Miközben az EGTC-rendelet 3. cikke 
(1) bekezdésének d) pontja megengedi, 
hogy a magánjog alapján létrehozott 
intézmények is EGTC-taggá váljanak, 
feltéve, hogy az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. 
cikke (9) bekezdésének értelmében vett 
közjogi intézménynek minősülnek, az
EGTC-k a jövőben felhasználhatók 
általános gazdasági érdekű 
közszolgáltatások vagy infrastruktúrák 
közös irányítására is. Ezért más magánjogi 
vagy közjogi szereplők is a csoportosulás 
tagjává válhatnak. A rendeletnek 
következésképpen ki kell terjednie a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 

(8) Miközben az EGTC-rendelet 3. cikke 
(1) bekezdésének d) pontja megengedi, 
hogy a magánjog alapján létrehozott 
intézmények is EGTC-taggá váljanak, 
feltéve, hogy az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. 
cikke (9) bekezdésének értelmében vett 
közjogi intézménynek minősülnek, az 
EGTC-k a jövőben felhasználhatók 
közszolgáltatások, különösen általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások vagy 
infrastruktúrák közös irányítására is. Ezért 
más magánjogi vagy közjogi szereplők is a 
csoportosulás tagjává válhatnak. A 
rendeletnek következésképpen ki kell 
terjednie a vízügyi, energiaipari, 
közlekedési és postai ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzési eljárásainak 
összehangolásáról szóló, 2004. március 31-
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parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében vett 
közvállalkozásokra is.

i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) 
pontja értelmében vett közvállalkozásokra, 
valamint általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások működtetésével megbízott 
vállalatokra olyan területeken, mint az 
oktatás és képzés, továbbá egészségügyi 
ellátást és szociális szükségleteket 
kielégítő általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokat nyújtó vállalatokra is az 
egészségügyi és hosszú távú ellátás, a 
gyermekgondozás, a munkaerőpiacra való 
belépés és visszatérés, a szociális lakáshoz 
jutás, valamint a kiszolgáltatott csoportok 
ellátása és társadalmi befogadása 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 5
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Szerződés 175. cikkének harmadik 
albekezdése nem irányozza elő az e 
rendelkezésen alapuló jogszabály 
hatályába harmadik országokból 
származó jogalanyok bevonását. Az 
EGTC-rendelet nem zárta ki kifejezetten 
annak lehetőségét, hogy harmadik 
országokból származó jogalanyok az e 
rendelettel szerint megalakult 
csoportosulásokban részt vegyenek,
amennyiben a harmadik ország 
jogszabályai vagy a tagállamok és a
harmadik országok között kötött
megállapodások azt megengedik.

(9) Az 1082/2006/EK rendelet nem 
tartalmazza a harmadik országbeli 
szervezetek e rendelettel összhangban, 
azaz legalább két különböző tagállambeli 
tagok által létrehozott csoportosulásokban 
való részvételére vonatkozó részletes 
szabályokat. Explicit szabályozásra van 
szükség a valamely tagállammal – többek 
között annak legkülső régióival –
szomszédos harmadik országokból 
származó tagoknak a legalább két 
tagállam között létrejött 
csoportosulásokban való részvételére 
vonatkozóan, tekintettel arra, hogy tovább 
folytatódik egyrészt azoknak a 
szabályoknak az összehangolása, amelyek 
az egy vagy több tagállam és egy vagy több 
harmadik ország közötti – túlnyomóan az 
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Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz 
(ENI) és az Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz (IPA II) keretében, de részben az 
EFA-ból nyújtott kiegészítő finanszírozás 
keretében is zajló – együttműködésre 
vonatkoznak, másrészt pedig folytatódik 
azon, az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében zajló transznacionális 
együttműködésekkel kapcsolatos 
szabályok egymáshoz igazítása is, amelyek 
esetében az ENI-ből és az IPA II-ből 
elkülönített összegek átcsoportosítására 
fog sor kerülni annak érdekében, hogy 
ezek az összegek a közös együttműködési 
programok keretében hozzáadódjanak az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
(ERFA) elkülönített összegekhez. Ennek 
lehetségesnek kell lennie, amennyiben ezt 
az adott harmadik ország joga vagy 
legalább egy részt vevő tagállam és 
valamely harmadik ország közötti
megállapodás(ok) ezt megengedi(k).

Or. en

Módosítás 6
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
tagállamokon belül részvételre jogosult 
hatóságokhoz vagy más intézményekhez 
hasonló, harmadik országokból származó 
hatóságok és egyéb szervek bevonása 
végrehajtási nehézségekhez vezetett. 
Ugyanakkor két vagy több tagállamból 
származó tagok által létrehozott ilyen 
csoportosulásokba való bevonás az Unión 
belül és a tagállamok között megvalósított 
együttműködés kiegészítő elemét képezi 
csupán. Az ilyen részvételt ezért a 

(10) Az Unió gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójának erősítése, valamint e 
tekintetben különösen a területi 
együttműködés – így többek között a 
valamely csoportosuláshoz tartozó egy 
vagy több tag közötti, határokon átnyúló, 
transznacionális és interregionális 
együttműködés – hatékonyságának 
megerősítése érdekében lehetővé kell 
tenni a valamely tagállammal – többek 
között annak legkülső régióival –
szomszédos harmadik országoknak a 
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Szerződésben foglalt eltérő jogi alapra 
való hivatkozás nélkül egyértelművé kell 
tenni.

csoportosulásban való részvételét. Az 
európai területi együttműködési 
programok keretében végrehajtott 
műveletek keretében ezért – amennyiben 
azokat az EU társfinanszírozza – továbbra 
is a kohéziós politikai célkitűzések 
megvalósítására kell törekedni, még akkor 
is, ha azok végrehajtására részben vagy 
teljesen az Unió területén kívül kerül sor, 
vagyis a csoportosulás legalábbis bizonyos 
mértékig az Unió területén kívül végzi 
tevékenységét. Ezzel összefüggésben, 
illetve amennyiben ez az adott esetben 
releváns, a legalább egy tagállammal –
többek között annak legkülső régióival –
szomszédos harmadik országokat is 
tömörítő csoportosulások tevékenységei 
által az EU külső fellépéseihez tartozó 
szakpolitikákhoz (pl. a fejlesztési 
együttműködéshez vagy a gazdasági, a 
pénzügyi vagy a technikai együttműködési 
célkitűzésekhez) nyújtott hozzájárulás 
továbbra is csak járulékos jellegű lesz, 
hiszen a tematikus együttműködési 
programoknak, és következésképpen a 
csoportosulás adott tevékenységeinek 
(még akkor is, ha azokban valamely, 
legalább egy tagállammal – többek között 
annak legkülső régióival – szomszédos 
harmadik ország is részt vesz)elsősorban 
az EU kohéziós politikai célkitűzéseire 
kell összpontosulniuk.
Következésképpen, a mindössze egy 
tagállam (beleértve annak legkülső 
régióit) és egy vagy több harmadik ország 
közötti esetleges fejlesztési vagy gazdasági, 
pénzügyi és technikai együttműködések 
célkitűzései csak kiegészítő jellegűek 
lehetnek a tagállamok közötti (a legkülső 
régiókra is kiterjedő), a kohéziós politikán 
alapuló területi együttműködési 
célkitűzésekhez képest. Az EUMSZ 175. 
cikkének harmadik albekezdése ezért 
elégséges jogalappal szolgál a rendelet 
elfogadásához.

Or. en
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Módosítás 7
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az európai területi együttműködést a 
kohéziós politika keretében 1990 óta 
támogatják pénzügyi eszközök, és ebben az 
összefüggésben a csupán egy tagország és 
egy harmadik ország közötti 
együttműködés mindig is korlátozott 
számú esetben volt lehetséges.
Következésképpen, az EGTC-t mint jogi 
eszközt meg kell nyitni az 
együttműködésre is.

törölve

Or. en

Módosítás 8
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Tekintettel arra, hogy a 2014 és 2020 
közötti időszakban külön többlet-
előirányzat lesz az Unió legkülső régióival
folytatott együttműködésre, a Szerződés II. 
mellékletében felsorolt tengerentúli 
országok és területek (a továbbiakban: 
tengerentúli területek) hatóságait és 
intézményeit is be kell vonni az 
együttműködésbe a harmadik országok 
hatóságai és intézményei mellett. Ezt az
együttműködést a Szerződés 203. cikke 
teszi lehetővé.

(12) Azt követően, hogy a tengerentúli 
országoknak és területeknek az EU-hoz 
való társulásáról szóló, …/2013/EU 
tanácsi határozat (a tengerentúli 
társulásokról szóló határozat) […] cikke1

alapján sor került a tengerentúli 
országhoz vagy területhez tartozó nemzeti, 
regionális, szubregionális és helyi 
hatóságok és szervezetek, valamint adott 
esetben egyéb közjogi (…) szervek vagy 
intézmények (például közszolgáltatók) 
csoportosulásban való részvételének 
engedélyezésére, valamint tekintettel arra a
szándékra, miszerint a 2014 és 2020 
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közötti programozási időszakban külön 
pénzügyi többlet-előirányzat fogja 
megerősíteni az Unió legkülső régióinak a 
szomszédos harmadik országokkal, illetve 
néhány, a Szerződés II. mellékletében 
felsorolt szomszédos tengerentúli országgal
és területtel való együttműködését, a 
csoportosulásokat szabályozó jogi 
aktusnak a tengerentúli országok és 
területek csatlakozását is lehetővé kell 
tennie. A jogbiztonság és az átláthatóság 
biztosítása érdekében a tengerentúli 
országokból vagy területekről származó 
tagok csatlakozására vonatkozóan 
különleges jóváhagyási eljárásokat kell 
létrehozni, ideértve az adott esetben e 
célból szükséges, tengerentúli országokat 
vagy területeket is magában foglaló 
érintett csoportosulásra alkalmazandó 
joggal kapcsolatos különleges szabályokat 
is.
__________________
1 A pontos hivatkozás meghatározására a 
későbbiekben, a tengerentúli társulásokról szóló 
határozatról folyó tárgyalások eredményei 
fényében fog sor kerülni.

Or. en

Módosítás 9
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az EGTC-rendelet különbséget tett a 
megalakítandó EGTC alkotóelemeit 
lefektető egyezmény és a végrehajtási 
elemeket meghatározó alapszabály között. 
Az alapszabálynak is tartalmaznia kellett
azonban az egyezmény összes 
rendelkezését. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az egyezmény és az 
alapszabály különálló dokumentumok és –

(13) Az EGTC-rendelet különbséget tesz a 
megalakítandó EGTC alkotóelemeit 
lefektető egyezmény és a végrehajtási 
elemeket meghatározó alapszabály között. 
Az alapszabálynak is tartalmaznia kell
azonban az egyezmény összes 
rendelkezését. Egyértelművé kell tenni, 
hogy az egyezmény és az alapszabály 
különálló dokumentumok és – bár 
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bár mindkettőt meg kell küldeni a 
tagállamok számára – a jóváhagyási 
eljárásnak az egyezményre kell 
korlátozódnia. Továbbá, bizonyos 
elemeket, amelyeket jelenleg az 
alapszabály tartalmaz, inkább az 
egyezménynek kellene magában foglalnia.

mindkettőt meg kell küldeni a tagállamok 
számára – a jóváhagyási eljárásnak az 
egyezményre kell korlátozódnia. Továbbá, 
bizonyos elemeket, amelyeket jelenleg az 
alapszabály tartalmaz, inkább az 
egyezménynek kellene magában foglalnia.

Or. en

Módosítás 10
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A csoportosulások létrehozása 
kapcsán szerzett tapasztalat azt mutatja, 
hogy ritkán tartották be a tagállam számára 
a jóváhagyásra előírt három hónapos 
időtartamot. Ezt az időszakot ezért meg 
kell hosszabbítani hat hónapra. Másrészről, 
ezen időtartam letelte után a jogi biztonság 
megteremtése érdekében az egyezményt 
hallgatólagos beleegyezéssel 
jóváhagyottnak kell tekinteni. Bár a 
tagállamok nemzeti szabályokat 
alkalmazhatnak az ilyen jóváhagyásra 
vonatkozó eljárás tekintetében, vagy 
egyedi szabályokat alkothatnak az EGTC-
rendelet végrehajtására hozott nemzeti 
szabályok keretében, a hat hónapos időszak 
eltelte után a hallgatólagos beleegyezésre 
vonatkozó rendelkezéstől való eltéréseket 
ki kell zárni.

(14) A csoportosulások létrehozása 
kapcsán szerzett tapasztalat azt mutatja, 
hogy ritkán tartották be a tagállam számára 
a jóváhagyásra előírt három hónapos 
időtartamot. Ezt az időszakot ezért meg 
kell hosszabbítani hat hónapra. Másrészről 
ezen időtartam letelte után a jogi biztonság 
megteremtése érdekében az egyezményt –
ahol ez az érintett tagállamok nemzeti 
jogával összhangban (vonatkozó 
alkotmányossági követelményeiket is 
ideértve) lehetséges – hallgatólagos 
beleegyezéssel jóváhagyottnak kell 
tekinteni. Mindazonáltal annak a 
tagállamnak, amelynek a területén a 
csoportosulás létesítő okirat szerinti 
javasolt székhelye lesz, hivatalosan jóvá 
kell hagynia az egyezményt. Bár a 
tagállamok az említett jóváhagyásra 
vonatkozó eljárás tekintetében 
alkalmazhatnak nemzeti szabályokat, 
illetve a csoportosulásokról szóló rendelet 
végrehajtására hozott nemzeti szabályok 
keretében egyedi szabályokat is 
alkothatnak, a hallgatólagos beleegyezésre 
vonatkozó rendelkezéstől való eltéréseket –
az e rendelet által meghatározott esetek 
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kivételével – a hat hónapos időszak eltelte 
után ki kell zárni.

Or. en

Módosítás 11
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Egyértelművé kell tenni, hogy a 
tagállamoknak jóvá kell hagyniuk az 
egyezményt, kivéve, ha a tagállam a leendő 
tag részvételét az EGTC-rendelet 
rendelkezéseivel, a csoportosulás 
egyezmény-tervezetében rögzített 
tevékenységeire vonatkozó uniós jog más 
rendelkezéseivel, vagy a leendő tag 
hatáskörére vonatkozó nemzeti anyagi jog 
rendelkezéseivel ellentétesnek ítéli meg, 
vagy ha a részvétel az adott tagállam 
közérdeke szempontjából nem indokolt, 
mindazonáltal a vizsgálat köréből ki kell 
zárni az EGTC-rendelet által előirányzott 
szabályoktól eltérő vagy szigorúbb 
szabályokat előíró nemzeti jogszabályt.

(15) Egyértelművé kell tenni, hogy a 
tagállamoknak jóvá kell hagyniuk az 
egyezményt, kivéve, ha a tagállam a leendő 
tag részvételét az EGTC-rendelet 
rendelkezéseivel, a csoportosulás 
egyezménytervezetében rögzített 
tevékenységeire vonatkozó uniós jog más 
rendelkezéseivel, vagy a leendő tag 
jogköreire és hatáskörére vonatkozó 
nemzeti anyagi jog rendelkezéseivel 
ellentétesnek ítéli meg; úgy véli, hogy a 
részvétel az adott tagállam közérdeke 
szempontjából nem indokolt, vagy úgy ítéli 
meg, hogy az alapokmány nincs 
összhangban az egyezménnyel,
mindazonáltal a vizsgálat köréből ki kell 
zárni az EGTC-rendelet által előirányzott 
szabályoktól eltérő vagy szigorúbb 
szabályokat előíró nemzeti jogszabályt.

Or. en

Módosítás 12
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Mivel az EGTC-rendelet nem 
alkalmazható harmadik országokban vagy 
tengerentúli területeken, elő kell írni, hogy 
azon tagállamnak, amelyben a létrehozni 
kívánt csoportosulás létesítő okirat szerinti 
székhelye lesz, a törvényei szerint 
létrehozott leendő tagok részvételének 
jóváhagyása során biztosítania kell, hogy a 
harmadik országok vagy tengerentúli 
területek az EGTC-rendeletben 
szereplőkkel egyenértékű, vagy 
nemzetközi megállapodásokkal, különösen 
az Európa Tanács vívmányaival
összhangban lévő feltételeket és eljárásokat 
alkalmazzanak. Rögzítendő az is, hogy 
több tagállam és egy vagy több harmadik 
ország vagy tengerentúli terület bevonása
esetén elegendőnek kell lennie, ha a szóban 
forgó harmadik ország vagy tengerentúli 
terület és az egyik résztvevő tagállam 
között ilyen megállapodást kötöttek.

(16) Mivel az EGTC-rendelet nem 
alkalmazható harmadik országokban, elő 
kell írni, hogy azon tagállamnak, amelyben 
a létrehozni kívánt csoportosulás létesítő 
okirat szerinti székhelye lesz, a törvényei 
szerint létrehozott leendő tagok 
részvételének jóváhagyása során, 
egyeztetve más érintett tagállamokkal 
(amelyek joga alapján a leendő tagok 
létrejöttek) meg kell győződnie arról, hogy 
a harmadik országok az EGTC-rendeletben 
szereplőkkel egyenértékű, vagy az Európa 
Tanács (akár uniós, akár nem uniós) 
tagállamai között létrejött két- vagy 
többoldalú nemzetközi megállapodásokkal 
összhangban lévő feltételeket és eljárásokat 
alkalmazzanak a madridi keretegyezmény 
vagy az annak értelmében elfogadott 
kiegészítő jegyzőkönyvek alapján. 
Rögzítendő az is, hogy több tagállam és 
egy vagy több harmadik ország részvétele
esetén elegendőnek kell lennie, ha a szóban 
forgó megállapodás az érintett harmadik 
ország és az egyik részt vevő tagállam 
között jött létre.

Or. en

Módosítás 13
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A tengerentúli országokból és 
területekről származó leendő tagok 
részvételének jóváhagyására vonatkozó 
eljárásokba – a tengerentúli országok és 
területek, illetve az unió tagjai közötti 
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kapcsolatokra való tekintettel – a 
tagállamokat is be kell vonni. A tagállam 
és a tengerentúli ország vagy terület 
között fennálló egyedi irányítási 
gyakorlattal összhangban a tagállamnak 
jóvá kell hagynia a leendő tag részvételét 
vagy írásban meg kell erősítenie a létesítő 
okirat székhelye szerinti tagállam részére, 
hogy az adott tengerentúli ország vagy
terület illetékes hatóságai az e rendeletben 
megállapított feltételekkel és eljárásokkal 
egyenértékű feltételek és eljárások alapján 
jóváhagyták a leendő tag részvételét. 
Ugyanezen eljárást kell alkalmazni abban 
az esetben, amikor valamely tengerentúli 
országból vagy területről származó leendő 
tag csatlakozni kíván valamely létező 
csoportosuláshoz.

Or. en

Módosítás 14
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Egy már létező csoportosuláshoz 
további tagok csatlakozásának bátorítása 
érdekében egyszerűsíteni kell az 
egyezmények ilyen esetekben történő 
módosításának eljárását. Az ilyen 
módosításokat ezért nem kell minden 
résztvevő tagállamhoz bejelenteni, hanem 
csak ahhoz a tagállamhoz, amelynek 
nemzeti törvényei szerint az új leendő tagot
alapították. Ez az egyszerűsítés 
ugyanakkor nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a leendő új tag harmadik 
országból vagy tengerentúli területről 
származik, azért, hogy valamennyi 
résztvevő tagállamnak lehetősége legyen 
annak ellenőrzésére, hogy a csatlakozás 

(17) Egy már létező csoportosuláshoz 
további tagok csatlakozásának bátorítása 
érdekében egyszerűsíteni kell az 
egyezmények ilyen esetekben történő 
módosításának eljárását. Következésképpen
az olyan esetekben, amikor a 
csoportosuláshoz valamely, az egyezményt 
már jóváhagyott tagállamból kíván új tag 
csatlakozni, az ilyen módosításokról nem
szükséges az összes részt vevő tagállamot 
értesíteni; az értesítést elegendő annak a 
tagállamnak megküldeni, amelynek 
nemzeti joga alapján a leendő tag létrejött, 
valamint annak a tagállamnak, amelyben 
a csoportosulás létesítő okirat szerinti 
székhelye található. Az egyezmény ennek 
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összhangban van-e a közérdekkel. megfelelő módosításáról valamennyi 
érintett tagállamot értesíteni kell. Ez az 
egyszerűsítés ugyanakkor nem 
alkalmazandó abban az esetben, ha a 
leendő új tag harmadik országból vagy 
tengerentúli területről vagy olyan 
tagállamból származik, amely az 
egyezményt még nem hagyta jóvá, hogy 
ezáltal valamennyi részt vevő tagállamnak 
lehetősége legyen annak ellenőrzésére, 
hogy a csatlakozás összhangban van-e a 
közérdekkel vagy a közrenddel.

Or. en

Módosítás 15
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A csoportosulások célját ki kell 
bővíteni, hogy kiterjedjen általánosságban 
a területi együttműködés lehetővé tételére 
és elősegítésére, beleértve a stratégiai 
tervezést, valamint a regionális és helyi 
ügyek kezelését a kohéziós politikával és 
más uniós szakpolitikákkal összhangban, 
hozzájárulva ezáltal az Európa 2020 
stratégia vagy más makroregionális 
stratégiák végrehajtásához. Egyértelművé 
kell tenni továbbá, hogy a csoportosulás 
hatékony működéséhez szükséges adott 
hatáskört a képviselt tagállamok 
mindegyikében legalább egy tagnak 
képviselnie kell.

(19) A csoportosulások célját ki kell 
bővíteni, hogy kiterjedjen általánosságban 
a területi együttműködés lehetővé tételére 
és elősegítésére, beleértve a stratégiai 
tervezést, valamint a regionális és helyi 
ügyek kezelését a kohéziós politikával és 
más uniós szakpolitikákkal összhangban, 
hozzájárulva ezáltal az Európa 2020 
stratégia vagy más makroregionális 
stratégiák végrehajtásához. A 
csoportosulásnak ezért képesnek kell 
lennie arra, hogy az uniós kohéziós 
politika által biztosítottaktól eltérő 
pénzügyi támogatásból végezhessen 
tevékenységeket. Egyértelművé kell tenni 
továbbá, hogy a csoportosulás hatékony 
működéséhez szükséges adott hatáskört a 
képviselt tagállamok mindegyikében 
minden tagnak képviselnie kell, kivéve ha 
a tagállam vagy a harmadik ország abban 
az esetben is jóváhagyja az adott 
részvételt, ha az érintett tag nem 
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rendelkezik hatáskörrel az egyezményben 
meghatározott valamennyi feladat 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 16
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Bár a rendelet kimondja, hogy a 
feladatok nem érintik – többek között – a 
„szabályozói hatáskörök”-et (ennek 
különböző joghatásai lehetnének a 
különböző tagállamokban), mindazonáltal 
rögzíteni kell, hogy az EGTC közgyűlése 
meghatározhatja a csoportosulás által 
kezelt infrastruktúra használatának 
feltételeit és kondícióit, beleértve a 
felhasználók által fizetendő tarifákat és 
díjakat is.

(22) Bár a rendelet kimondja, hogy a 
feladatok nem érintik – többek között – a 
„szabályozói hatáskörök”-et (ennek 
különböző joghatásai lehetnének a 
különböző tagállamokban), mindazonáltal 
rögzíteni kell, hogy amennyiben az 
EGTC-egyezmény konkrétan úgy 
rendelkezik, valamint a nemzeti és uniós 
joggal összhangban, az EGTC közgyűlése 
meghatározhatja a csoportosulás által 
kezelt infrastruktúra használatának 
feltételeit és kondícióit, vagy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások 
nyújtásának feltételeit, beleértve a 
felhasználók által fizetendő tarifákat és 
díjakat is.

Or. en

Módosítás 17
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Meg kell határozni, hogy az 
egyezménynek nem csupán meg kell 

(24) Rögzíteni kell, hogy az egyezménynek 
nem csupán meg kell ismételnie 



AM\941555HU.doc 17/27 PE514.743v01-00

HU

ismételnie általánosságban az 
alkalmazandó jogra történő hivatkozást, 
amint az már a 2. cikkben rögzítésre került, 
hanem fel kell sorolnia az EGTC-re mint 
jogi személyre vagy tevékenységeire 
alkalmazandó konkrét uniós vagy nemzeti 
szabályokat. Rögzíteni kell továbbá, hogy 
ezek a nemzeti jogszabályok és szabályok 
lehetnek azon tagállam jogszabályai és 
szabályai, ahol a csoportosulás alapszabály 
szerinti szervei hatáskörüket gyakorolják, 
különösen abban az esetben, ha az igazgató 
felelőssége alatt dolgozó munkavállalók 
más tagállamban fejtik ki tevékenységüket, 
mint amely tagállamban a csoportosulás 
székhelyét bejegyezték, vagy ahol az
EGTC tevékenységeit végzi, beleértve 
azokat az eseteket is, amikor a 
csoportosulás általános gazdasági érdekű 
közszolgáltatásokat vagy infrastruktúrákat 
kezel.

általánosságban az alkalmazandó jogra 
történő hivatkozást, amint az már a 2. 
cikkben meghatározásra került, hanem fel 
kell sorolnia a csoportosulásra mint jogi 
személyre vagy tevékenységeire 
alkalmazandó uniós vagy nemzeti 
szabályokat. Rögzíteni kell továbbá, hogy 
ezek a nemzeti jogszabályok és szabályok 
lehetnek azon tagállam jogszabályai és 
szabályai, ahol a csoportosulás alapszabály 
szerinti szervei hatáskörüket gyakorolják, 
különösen abban az esetben, ha az igazgató 
felelőssége alatt dolgozó munkavállalók 
más tagállamban fejtik ki tevékenységüket, 
mint amely tagállamban a csoportosulás 
székhelyét bejegyezték, vagy az
egyezményben meghatározott feladatok 
értelmében végzett EGTC-tevékenységekre 
közvetlenül vonatkozó uniós vagy nemzeti 
jog, beleértve azokat az eseteket is, amikor 
a csoportosulás általános érdekű 
közszolgáltatásokat vagy infrastruktúrákat 
kezel.

Or. en

Módosítás 18
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Egyértelművé kell tenni, hogy, 
tekintettel e kérdés fontosságára, nem az 
alapszabálynak, hanem az egyezménynek 
kell tartalmaznia az EGTC munkavállalóira 
alkalmazandó jogot és szabályokat, 
valamint a személyzeti irányításra és a 
személyfelvételi eljárásokra irányadó 
alapelveket. Több alternatívának kell az 
EGTC-k rendelkezésére állnia. 
Ugyanakkor a személyzeti irányítás és 
személyfelvételi eljárások konkrét rendjét 

(26) Egyértelművé kell tenni, hogy a 
csoportosulás személyzetére alkalmazandó 
jogot és szabályokat, valamint a 
személyzeti irányításra és a felvételi 
eljárásokra irányadó alapelveket –
tekintettel azok fontosságára – nem az 
alapokmánynak, hanem az egyezménynek 
kell tartalmaznia. Lehetőséget kell 
biztosítani az olyan értelmű rendelkezésre 
is, miszerint az egyezményben többféle 
lehetőség is meghatározható az 
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az alapszabályban kell meghatározni. alkalmazandó szabályok megválasztása 
tekintetében. A személyzeti irányítás és 
felvételi eljárások konkrét rendjét az 
alapokmányban kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 19
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A tagállamoknak még jobban ki kell 
használniuk a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. 
április 29-i 883/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikke
értelmében előirányzott lehetőségeket, 
hogy közös megállapodással az említett 
rendelet 11–15. cikkei (Az alkalmazandó 
jogszabályok meghatározása) alóli 
kivételekről rendelkezzenek bizonyos 
személyek vagy személyek bizonyos 
csoportjainak érdekében, és az EGTC-k 
személyzetét a személyek ilyen csoportjába 
tartozónak tekintsék.

(27) A tagállamoknak még jobban ki kell 
használniuk a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. 
április 29-i 883/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében 
előirányzott lehetőségeket, hogy közös 
megállapodással az említett rendelet 
szerint alkalmazandó jogszabályok 
meghatározása alóli kivételekről 
rendelkezzenek bizonyos személyek vagy 
személyek bizonyos csoportjainak 
érdekében, és az EGTC-k személyzetét a 
személyek ilyen csoportjába tartozónak 
tekintsék.

Or. en

Módosítás 20
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Egyértelművé kell tenni, hogy, 
tekintettel e kérdés fontosságára, nem az 
alapszabálynak, hanem az egyezménynek 

(28) Egyértelművé kell tenni, hogy a tagok 
felelősségének kérdéseire – tekintettel azok 
fontosságára – abban az esetben, ha a 
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kell kitérnie a tagok felelősségének 
kérdéseire abban az esetben, ha a 
csoportosulás korlátolt felelősséggel 
rendelkezik.

csoportosulás korlátolt felelősséggel 
rendelkezik, nem az alapokmánynak, 
hanem az egyezménynek kell kitérnie.

Or. en

Módosítás 21
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A korlátolt felelősséggel rendelkező 
tagokból álló EGTC-ket világosabban meg 
kell különböztetni azon csoportosulásoktól, 
amelyek tagjainak felelőssége korlátlan. 
Továbbá, hogy lehetővé váljon a korlátolt 
felelősségű tagokból álló csoportosulások 
számára, hogy esetleg adósságok 
létrejöttével járó tevékenységeket hajtsanak 
végre, a tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy ilyen csoportosulások számára 
előírják megfelelő biztosítás megkötésének 
kötelezettségét a tevékenységükkel járó 
kockázatok fedezése céljából.

(31) A korlátolt felelősséggel rendelkező 
tagokból álló EGTC-ket világosabban meg 
kell különböztetni azon csoportosulásoktól, 
amelyek tagjainak felelőssége korlátlan. 
Továbbá, annak érdekében, hogy korlátolt 
felelősségű tagokból álló csoportosulások 
esetleg adósságok létrejöttével járó 
tevékenységeket hajthassanak végre, a 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy az ilyen csoportosulások számára 
előírják a megfelelő biztosítás 
megkötésének kötelezettségét vagy a 
megfelelő pénzügyi garancia meglétét a 
tevékenységükkel járó kockázatok fedezése 
céljából.

Or. en

Módosítás 22
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A következő jelentés benyújtására új 
határidőt kell meghatározni. Összhangban 

(33) A következő jelentés benyújtására új 
határidőt kell meghatározni. Összhangban 
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azzal, hogy a Bizottság el kíván mozdulni a 
tényeken alapuló döntéshozatal irányába, 
ennek a jelentésnek a főbb értékelési 
kérdésekkel kell foglalkoznia, többek 
között a hatásossággal, a hatékonysággal, 
az európai hozzáadott értékkel, a 
relevanciával és a fenntarthatósággal. Azt 
is rögzíteni kell, hogy tekintettel a 
Szerződés 307. cikkének első 
albekezdésére, ezt a jelentést meg kell 
küldeni a Régiók Bizottságának is.

azzal, hogy a Bizottság el kíván mozdulni a 
tényeken alapuló döntéshozatal irányába, 
ennek a jelentésnek a főbb értékelési 
kérdésekkel kell foglalkoznia, többek 
között a hatásossággal, a hatékonysággal, 
az európai hozzáadott értékkel, a 
relevanciával és a fenntarthatósággal. A 
hatásosság fogalmába beletartoznak a 
Bizottság különböző szolgálatain belüli, 
illetve a Bizottság és más testületek, 
például az Európai Külügyi Szolgálat 
közötti törekvések az EGTC-eszközzel 
kapcsolatos ismeretek terjesztésére. Azt is 
rögzíteni kell, hogy tekintettel a Szerződés 
307. cikkének első albekezdésére, ezt a 
jelentést meg kell küldeni a Régiók 
Bizottságának is.

Or. en

Módosítás 23
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Egyértelművé kell tenni, hogy a már 
létező csoportosulások nem kötelesek
egyezményüket és alapszabályukat az 
EGTC-rendelet módosításaihoz igazítani.

(34) Egyértelművé kell tenni, hogy 
lehetséges, hogy a már létező 
csoportosulások nem igazíthatják
egyezményüket és alapszabályukat az 
EGTC-rendelet módosításaihoz.

Or. en

Módosítás 24
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Annak érdekében, hogy a jelen 
rendelet végrehajtását szolgáló meglévő 
nemzeti szabályok átalakítása megtörténjen 
mielőtt az európai területi együttműködési 
cél értelmében a programokat be kell 
nyújtani a Bizottságnak, e rendelet 
alkalmazása kezdő napjának a 
hatálybalépés napját követő hat hónap 
elteltét követő napnak kell lennie.

(36) Annak érdekében, hogy a jelen 
rendelet végrehajtását szolgáló meglévő 
nemzeti szabályok átalakítása megtörténjen 
mielőtt az európai területi együttműködési 
cél értelmében a programokat be kell 
nyújtani a Bizottságnak, e rendelet 
alkalmazása kezdő napjának a 
hatálybalépés napját követő hat hónap 
elteltét követő napnak kell lennie. A 
meglévő nemzeti szabályok kiigazításakor 
a tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy kijelöljék az EGTC-k 
jóváhagyásáért felelős illetékes 
hatóságokat, és hogy jogi és igazgatási 
rendelkezéseikkel összhangban ugyanezen 
testületek legyenek felelősek az e rendelet 
4. cikke szerinti értesítések 
kézhezvételéért.

Or. en

Módosítás 25
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) E rendelet eredményességének, 
hatékonyságának, relevanciájának, 
európai hozzáadott értékének és további 
egyszerűsítésének vizsgálata érdekében a 
Bizottság 2018. augusztus 1-jéig jelentést 
készít és nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a Régiók 
Bizottságának e rendelet alkalmazásáról. 
A jelentést a megfelelő, többek között 
szakértői szintű konzultáció alapján kell 
elkészíteni. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e 
rendelet alkalmazásának értékelésére 
felhasználandó mutatók listájának 
meghatározására.

Or. en

Módosítás 26
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a alpont
1082/2006/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A csoportosulás célja, hogy a
gazdasági, társadalmi és területi kohézió
megerősítésének céljából a 3. cikk (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint 
tagjai között lehetővé tegye és előmozdítsa 
a területi együttműködést, ideértve egy 
vagy több, határokon átnyúló, 
transznacionális és interregionális 
együttműködést.”

(2) A csoportosulás célja, hogy az Unió
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának megerősítése céljából a 3. 
cikk (1) bekezdésében meghatározottak 
szerint tagjai között lehetővé tegye és 
előmozdítsa mindenekelőtt a területi 
együttműködést, ideértve egy vagy több, 
határokon átnyúló, transznacionális és 
interregionális együttműködést.

Or. en

Módosítás 27
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a alpont
1082/2006/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a hatályos nemzeti és uniós 
jogszabályoknak megfelelően általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások 
működtetésével megbízott vállalkozások."



AM\941555HU.doc 23/27 PE514.743v01-00

HU

Or. en

Módosítás 28
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont – a alpont
1082/2006/EK rendelet
4 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

“(3) A leendő tag által a (2) bekezdés 
értelmében küldött értesítést követően az 
érintett tagállam jogrendjének
figyelembevételével jóváhagyja az 
egyezményt és a leendő tag részvételét a 
csoportosulásban, kivéve, ha úgy ítéli meg, 
hogy e részvétel nem felel meg e 
rendeletnek, a csoportosulás 
tevékenységeire vonatkozó más uniós 
jogszabályoknak, vagy a leendő tag 
hatáskörére vonatkozó nemzeti jognak, 
vagy e részvétel nem indokolt az adott 
tagállam közérdeke alapján. Ilyen esetben a 
tagállamnak meg kell indokolnia a 
hozzájárulás megtagadását, vagy javaslatot 
kell tennie az egyezményben szükséges 
módosításokra, hogy lehetővé tegye a 
leendő tag részvételét.

„(3) A leendő tag által a (2) bekezdés 
értelmében küldött értesítést követően az 
értesítést kézhez vevő tagállam 
alkotmányos berendezkedésének 
figyelembevételével jóváhagyja a leendő 
tag részvételét a csoportosulásban és az 
egyezményben, kivéve, ha:

a) úgy ítéli meg, hogy ez a részvétel vagy 
az egyezmény nem felel meg az alábbiak 
valamelyikének:
i. e rendelet; 
ii. a csoportosulás aktusaira és
tevékenységeire vonatkozó egyéb uniós 
jogszabályok, vagy
iii. a leendő tag jogkörére és hatáskörére 
vonatkozó nemzeti jog;
b) úgy ítéli meg, hogy ez a részvétel az 
adott tagállam közérdeke vagy közrendje 
szempontjából nem indokolt; vagy
c) úgy ítéli meg, hogy az alapokmány 
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nincs összhangban az egyezménnyel.
A jóváhagyás megtagadása esetén a 
tagállam megindokolja a jóváhagyás
megtagadását, és – adott esetben –
javaslatot tesz az egyezmény szükséges 
módosításaira.

A tagállamnak a (2) bekezdés értelmében
a kérelem kézhezvételétől számított hat 
hónapon belül döntést kell hoznia. 
Amennyiben az érintett tagállam a 
meghatározott határidőn belül nem 
válaszol a kérelemre, az egyezményt 
jóváhagyottnak kell tekinteni.

A tagállam a (2) bekezdés szerinti értesítés
kézhezvételétől számított hat hónapon 
belül hozza meg döntését. Amennyiben az 
értesítést kézhez vevő tagállam a 
meghatározott határidőn belül nem emel 
kifogást, az egyezményt jóváhagyottnak 
kell tekinteni. Mindazonáltal ahhoz, hogy 
a csoportosulás létrejöhessen, annak a 
tagállamnak, amelynek a területén a 
csoportosulás létesítő okirat szerinti 
javasolt székhelye lesz, először hivatalosan 
jóvá kell hagynia az egyezményt.
Ha a tagállam további tájékoztatást kér, a 
határidőt fel kell függeszteni. A 
felfüggesztésnek azon időpontot követő 
napon kell kezdődnie, amikor a tagállam 
elküldte észrevételeit a leendő tagnak, és 
addig kell tartania, amíg a leendő tag nem 
válaszolt ezekre az észrevételekre. A 
határidő felfüggesztése azonban nem 
történik meg, ha a leendő tag a 
felfüggesztési időszak megkezdését követő 
tíz munkanapon belül választ nyújt be a 
tagállami észrevételekre.

A leendő tag csoportosulásban való 
részvételére vonatkozó döntés meghozatala 
során a tagállamok alkalmazhatják saját 
nemzeti szabályaikat.”

A leendő tag csoportosulásban való 
részvételére vonatkozó döntés meghozatala 
során a tagállamok alkalmazhatják saját 
nemzeti szabályaikat.”

Or. en

Módosítás 29
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – b alpont
1082/2006/EK rendelet
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A csoportosulásnak a 10. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
közgyűlése azonban meghatározhatja a 
csoportosulás által kezelt infrastruktúra 
használatának feltételeit és kondícióit, 
beleértve a felhasználók által fizetendő 
tarifákat és díjakat is.”

„A hatályos nemzeti vagy uniós 
szabályozással összhangban a 
csoportosulásnak a 10. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
közgyűlése azonban meghatározhatja a 
csoportosulás által kezelt infrastruktúra
használatának feltételeit és kondícióit, vagy 
az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásának feltételeit,
beleértve a felhasználók által fizetendő 
tarifákat és díjakat is.”

Or. en

Módosítás 30
Joachim Zeller
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
1082/2006/EK rendelet
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

“(2) Az egyezménynek meg kell határoznia 
az alábbiakat:

“(2) Az egyezménynek meg kell határoznia 
az alábbiakat:

a) a csoportosulás neve és létesítő okirat 
szerinti székhelye;

a) a csoportosulás neve és létesítő okirat 
szerinti székhelye;

b) annak a területnek a kiterjedése, 
amelyen a csoportosulás feladatokat 
végezhet;

b) annak a területnek a kiterjedése, 
amelyen a csoportosulás feladatokat 
végezhet;

c) a csoportosulás célkitűzése és feladatai; c) a csoportosulás célkitűzése és feladatai;
d) a csoportosulás időtartama, és a 
megszűnésére vonatkozó feltételek;

d) a csoportosulás működésének időtartama 
és a megszüntetésére vonatkozó feltételek;

e) a csoportosulás tagjainak jegyzéke; e) a csoportosulás tagjainak jegyzéke;
ea) a csoportosulás szerveinek jegyzéke és 
azok hatásköre;

f) az egyezmény értelmezésére és f) az alkalmazandó uniós jogszabályok és 
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végrehajtására vonatkozó konkrét uniós 
vagy nemzeti jog;

azon tagállam alkalmazandó nemzeti 
joga, amelyben a csoportosulás létesítő 
okirat szerinti székhelye található, az 
egyezmény értelmezése és végrehajtása
alkalmazásában;
fa) az alkalmazandó uniós jogszabályok és 
azon tagállam(ok) alkalmazandó nemzeti 
joga, amely(ek)ben a csoportosulás 
alapszabály szerinti szervei működnek;

g) adott esetben a harmadik országokból 
vagy tengerentúli területekről származó 
tagok bevonására vonatkozó 
megállapodások;

g) adott esetben a harmadik országokból 
vagy tengerentúli országokból, illetve 
területekről származó tagok bevonására 
vonatkozó megállapodások, ideértve az 
alkalmazandó jog meghatározását is, 
amennyiben a csoportosulás harmadik 
országokban vagy tengerentúli 
országokban, illetve területeken végez 
feladatokat;

h) a csoportosulás tevékenységeire 
alkalmazandó konkrét uniós vagy nemzeti 
jog, ez utóbbi lehet azon tagállam joga, 
ahol a csoportosulás alapszabály szerinti 
szervei hatáskörüket gyakorolják, vagy 
ahol a csoportosulás tevékenységeit végzi;

h) az egyezményben meghatározott 
feladatok értelmében végzett EGTC-
tevékenységekre közvetlenül vonatkozó, 
alkalmazandó uniós és nemzeti jog;

i) a csoportosulás munkavállalóira 
alkalmazandó szabályok, valamint a 
személyzeti ügyek irányításával és a 
személyfelvételi eljárásokkal kapcsolatos 
megállapodásokra irányadó alapelvek;

i) a csoportosulás munkavállalóira 
alkalmazandó szabályok, valamint a 
személyzeti ügyek irányításával és a 
személyfelvételi eljárásokkal kapcsolatos 
megállapodásokra irányadó alapelvek;

j) a korlátolt felelősségű csoportosulások 
esetében a tagok felelősségére vonatkozó 
megállapodások a 12. cikk (3) bekezdése 
értelmében;

j) a csoportosulás és tagjai felelősségére 
vonatkozó megállapodások a 12. cikkel
összhangban;

k) a kölcsönös elismerésre vonatkozó 
megfelelő megállapodások, beleértve az 
állami pénzeszközökkel való gazdálkodás 
pénzügyi ellenőrzését szolgáló kölcsönös 
elismerést is; és

k) a kölcsönös elismerésre vonatkozó 
megfelelő megállapodások, beleértve az 
állami pénzeszközökkel való gazdálkodás 
pénzügyi ellenőrzését szolgáló kölcsönös 
elismerést is; és

l) az egyezmény módosítására vonatkozó 
eljárások, amelyeknek meg kell felelniük a
4. és 5. cikkben foglalt kötelezettségeknek.

l) az alapszabály elfogadására, valamint
az egyezmény módosítására vonatkozó 
eljárások, ideértve a 4. és 5. cikkben foglalt 
kötelezettségeknek való megfelelést is.

Abban az esetben azonban, ha a 
csoportosulás csak az Európai Unió 
kohéziós politikája keretében megvalósuló 
együttműködési programot vagy annak egy 
részét irányítja, vagy ha a csoportosulás 
működése régiók közötti együttműködésre 

Abban az esetben, ha a csoportosulás 
feladatai csak a(z) …/…/EU rendelet [az 
európai területi együttműködésről szóló 
rendelet] keretében megvalósuló 
együttműködési program vagy annak egy 
része irányításával kapcsolatosak, vagy ha 
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vagy hálózatokra irányul, a b) pontban 
foglalt információ megadása nem 
szükséges.

a csoportosulás működése régiók közötti 
együttműködésre vagy hálózatokra irányul, 
a (2) bekezdés b) pontjában foglalt 
információ megadása nem szükséges.

Az i. pontban említett, a csoportosulás 
személyzetére vonatkozó szabályok a 
következők: 

törölve

a) azon tagállam szabályai, ahol a 
csoportosulás létesítő okirat szerinti 
székhelye található; 
b) azon tagállam szabályai, ahol a 
csoportosulás személyzete ténylegesen 
kifejti működését; vagy 
c) azon tagállam szabályai, amelynek a 
személyzet tagja az állampolgára.
A személyzet ugyanazon helyszínen 
dolgozó valamennyi tagját megillető 
egyenlő bánásmód biztosítása érdekében 
az adott tagállam nemzeti – közjogi vagy 
magánjogi – törvényeit és szabályait a 
csoportosulás az általa meghatározott 
további eseti szabályokkal egészítheti ki.”

Or. en


