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Pakeitimas 1
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) turėtų būti pažymėta, kad ETBG gali 
turėti potencialo dar labiau skatinti ir 
užtikrinti harmoningą visos Europos 
Sąjungos vystymąsi ir ypač ekonominę, 
socialinę ir teritorinę jos regionų 
sanglaudą, taip pat prisidėti prie 
strategijos „Europa 2020“ tikslų siekio. 
Jos taip pat gali teigiamai prisidėti prie 
regionų, kurie susiduria su didelėmis ir 
nuolatinėmis gamtinėmis ar 
demografinėmis problemomis, įskaitant 
specifinę atokiausių regionų padėtį, 
teritorinio bendradarbiavimo kliūčių 
mažinimo ir gali būt naudingi stiprinant 
trečiųjų šalių, užjūrio šalių ir teritorijų, 
taip pat ES pasienio regionų 
bendradarbiavimą naudojant ES išorės 
bendradarbiavimo programas;

Or. en

Pakeitimas 2
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) iki šiol įgyta ETBG patirtis rodo, kad 
naujoji teisinė priemonė taip pat 
naudojama bendradarbiavimui užtikrinti 
įgyvendinant kitas Europos politikos 
kryptis. ETBG veiksmingumas ir 
efektyvumas turėtų būti padidintas 
išplečiant ETBG pobūdį;

(5) iki šiol įgyta ETBG patirtis rodo, kad 
naujoji teisinė priemonė taip pat 
naudojama bendradarbiavimui užtikrinti 
įgyvendinant kitų krypčių Sąjungos
politiką, įskaitant įgyvendinamas 
programas ar jų dalis, kurioms 
naudojama ne sanglaudos politikos, o kita 
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ES finansinė parama. ETBG 
veiksmingumas ir efektyvumas turėtų būti 
padidintas išplečiant ETBG pobūdį, 
šalinant nuolatines kliūtis ir palengvinant 
ETBG kūrimą ir veiklą kartu išsaugant 
valstybėms narėms galimybę riboti 
veiksmus, kuriuos ETBG gali vykdyti be 
ES finansinės paramos. Primenama, kad 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1083/2006 
ETBG kiekvienoje valstybėje narėje 
užtikrintas didžiausias veiksnumas, taip 
pat įskaitant galimybę sudaryti 
susitarimus su kitomis ETBG ar kitais 
juridiniais asmenimis siekiant vykdyti 
bendrus bendradarbiavimo projektus, kad, 
inter alia, būtų užtikrintas veiksmingesnis 
makroregioninių strategijų 
įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 3
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) pagal savo pobūdį ETBG veikia 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje. 
Kadangi nepakeisto ETBG reglamento 
2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
susitarime ir įstatuose leidžiama nurodyti 
tam tikrais klausimais taikytiną teisę, o
pagal šiame straipsnyje nustatytą taikomos 
teisės hierarchiją tokie nurodymai 
svarbesni nei valstybių narių, kuriose yra 
ETBG registruota buveinė, nacionaliniai 
teisės aktai, ši dalis turėtų būti patikslinta. 
Be to, taikomos teisės nuostatos taikytinos 
ir ETBG veiksmams bei veiklai;

(6) pagal savo pobūdį ETBG veikia 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Dėl 
to pagal ETBG reglamentą nustatyta 
galimybė, kuria naudojantis susitarime ir 
įstatuose leidžiama nurodyti tam tikrais 
klausimais taikytiną teisę. Turėtų būti 
patikslinta, kada pagal šiame straipsnyje 
nustatytą taikomos teisės hierarchiją tokie 
nurodymai svarbesni nei valstybių narių, 
kuriose yra ETBG registruota buveinė, 
nacionaliniai teisės aktai. Be to, taikomos 
teisės nuostatos taikytinos ir ETBG 
veiksmams bei veiklai, kurių teisinį 
įvertinimą kiekvienu atskiru atveju atlieka 
valstybės narės;

Or. en
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Pakeitimas 4
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kadangi ETBG reglamento 3 straipsnio 
1 dalies d punkte nurodyta, kad pagal 
privatinę teisę įsteigtos įstaigos gali tapti 
ETBG narėmis, jei jos laikomos viešosios 
teisės reglamentuojamomis įstaigomis, 
kaip apibrėžta 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir 
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo 
tvarkos derinimo 1 straipsnio 9 dalyje, 
ETBG ateityje gali būti naudojamos 
visuotinės ekonominės svarbos viešosioms 
paslaugoms ar infrastruktūrai bendrai 
valdyti. Todėl kiti privatinės arba viešosios 
teisės reglamentuojami subjektai taip pat 
gali tapti ETBG nariais. Tai taip pat 
taikytina valstybinėms įmonėms, kaip 
apibrėžta 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų 
tvarkos derinimo 2 straipsnio 1 dalies 
b punkte;

(8) kadangi ETBG reglamento 3 straipsnio 
1 dalies d punkte nurodyta, kad pagal 
privatinę teisę įsteigtos įstaigos gali tapti 
ETBG narėmis, jei jos laikomos viešosios 
teisės reglamentuojamomis įstaigomis, 
kaip apibrėžta 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir 
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo 
tvarkos derinimo 1 straipsnio 9 dalyje, 
ETBG ateityje gali būti naudojamos 
paslaugoms, ypatingą dėmesį skiriant
visuotinės ekonominės svarbos viešosioms 
paslaugoms ar infrastruktūrai bendrai 
valdyti. Todėl kiti privatinės arba viešosios 
teisės reglamentuojami subjektai taip pat 
gali tapti ETBG nariais. Tai taip pat turėtų 
būti taikoma valstybinėms įmonėms, kaip 
apibrėžta 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų 
tvarkos derinimo 2 straipsnio 1 dalies 
b punkte, ir įmonėms, kurioms patikėta 
teikti visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugas tokiose srityse, kaip švietimas ir 
mokymai, taip pat medicininės priežiūros, 
socialinių reikmių, susijusių su sveikata ir 
ilgalaike priežiūra, vaikų priežiūros, 
galimybių patekti ir iš naujo integruotis į 
darbo rinką, socialinio būsto, taip pat 
pažeidžiamoms grupėms priklausančių 
asmenų priežiūros ir socialinės įtraukties 
paslaugas;

Or. en
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Pakeitimas 5
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Sutarties 175 straipsnio trečioje 
pastraipoje nenumatoma, kad į ta 
nuostata grindžiamus teisės aktus būtų 
galima įtraukti trečiųjų šalių subjektus.
ETBG reglamente nėra aiškiai nustatyto 
draudimo trečiųjų šalių subjektams 
dalyvauti pagal šį reglamentą įsteigtos 
ETBG veikloje, jei tai leidžiama pagal 
trečiųjų šalių teisės aktus arba valstybių 
narių ir trečiųjų šalių susitarimus;

(9) Į Reglamentą (EB) Nr. 1082/2006 
neįtrauktos išsamios taisyklės dėl trečiųjų 
šalių subjektų dalyvavimo pagal šį 
reglamentą sukurtoje ETBG, t. y. kai ją 
sukuria nariai iš bent dviejų valstybių 
narių. Atsižvelgiant į tai, kad toliau 
derinamos taisyklės, kuriomis 
reglamentuojamas vienos ar kelių 
valstybių narių ir vienos ar kelių trečiųjų 
šalių bendradarbiavimas – daugiausia 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo pagal 
Europos kaimynystės priemonę (EKP) ir 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę 
(PNPP II) pagrindu, tačiau taip pat 
papildomo finansavimo Europos plėtros 
fondo (EPF) lėšomis ir tarptautinio 
bendradarbiavimo vadovaujantis Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslu, pagal 
kurį lėšos, skirtos pagal EKP ir PNPP II, 
bus pervedamos siekiant telkti šiuos ir 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
pagal jungtines bendradarbiavimo 
programas skirtus asignavimus, kontekste 
– turėtų būti aiškiai numatytas narių iš
trečiųjų šalių, kurios yra valstybės narės 
kaimynės, įskaitant jų atokiausius 
regionus, dalyvavimas bent dviejų 
valstybių narių įsteigtose ETBG. Tai 
turėtų būti įmanoma, jei tai leidžiama 
pagal trečiųjų šalių teisės aktus arba bent 
vienos dalyvaujančios valstybės narės ir 
trečiosios šalies susitarimus;

Or. en
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Pakeitimas 6
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) patirtis rodo, kad ETBG veikloje 
dalyvaujant trečiųjų šalių valdžios 
institucijoms arba kitoms įstaigoms, 
lygiavertėms toms valstybių narių 
institucijoms, kurios turi teisę dalyvauti, 
atsiranda įgyvendinimo sunkumų. Tačiau 
toks dalyvavimas ETBG, kurių nariai yra 
iš dviejų ar daugiau valstybių narių, 
veikloje yra tik šalutinis 
bendradarbiavimo Sąjungos viduje ir tarp 
valstybių narių aspektas. Vadinasi, toks 
dalyvavimas turėtų būti paaiškintas 
remiantis tuo pačiu Sutarties teisiniu 
pagrindu;

(10) siekiant stiprinti Sąjungos 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą ir atsižvelgiant į tai pirmiausia 
stiprinti teritorinio bendradarbiavimo, 
įskaitant ETBG narių tarpvalstybinį, 
tarptautinį ir tarpregioninį 
bendradarbiavimą vienoje ar keliose 
srityse, veiksmingumą, dalyvauti ETBG 
turėtų būti leidžiama trečiosioms šalims, 
kurios yra valstybės narės (įskaitant jos 
atokiausius regionus) kaimynės. Todėl 
pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo programas vykdant ES 
lėšomis bendrai finansuojamus veiksmus 
– net jeigu jie iš dalies arba visiškai 
įgyvendinami už Sąjungos teritorijos ribų 
ir todėl ETBG veikla bent tam tikru mastu 
vykdoma ne Sąjungos teritorijoje – turėtų 
būti toliau siekiama sanglaudos politikos 
tikslų. Atsižvelgiant į šį kontekstą ir kai 
taikoma, ETGB, turinčių narių ir iš 
trečiųjų šalių, esančių bent vienos 
valstybės narės (įskaitant jos atokiausius 
regionus) kaimynystėje, veiklos indėlis 
siekiant ES išorės veiksmų politikos (pvz., 
vystomojo bendradarbiavimo ar 
ekonominio, finansinio ir techninio 
bendradarbiavimo) tikslų lieka tik 
atsitiktinis, nes teminėmis 
bendradarbiavimo programomis ir, savo 
ruožtu, ETBG veikla (net jei jose 
dalyvauja trečiosios šalys, esančios bent 
vienos valstybės narės (įskaitant jos 
atokiausius regionus) kaimynystėje) 
daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 
ES sanglaudos politikos tikslams.
Vadinasi, galimi vystomojo 
bendradarbiavimo ar ekonominio, 
finansinio ir techninio bendradarbiavimo 
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tikslai, kuriuos tarpusavyje įgyvendina tik 
viena valstybė narė ir viena ar kelios 
trečiosios šalys, tik papildo sanglaudos 
politika grindžiamus teritorinio 
bendradarbiavimo tikslus, kuriuos 
tarpusavyje įgyvendina valstybės narės 
(įskaitant atokiausius regionus). Todėl 
SESV 175 straipsnio trečia pastraipa yra 
pakankamas teisinis pagrindas šiam 
reglamentui priimti;

Or. en

Pakeitimas 7
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nuo 1990 m. Europos teritorinis 
bendradarbiavimas buvo remiamas 
finansinėmis priemonėmis pagal 
sanglaudos politiką, todėl tokiomis 
aplinkybėmis bendradarbiauti nedaugeliu 
atvejų galėdavo tik viena valstybė narė ir 
trečioji šalis. Dėl tos priežasties tokiomis 
bendradarbiavimo aplinkybėmis taip pat 
turėtų būti naudojama tokia teisinė 
priemonė kaip ETBG;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 8
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) atsižvelgiant į tai, kad 2014–2020 m. (12) gavus užjūrio šalies ar teritorijos 
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atokiausių Sąjungos regionų 
bendradarbiavimui atskirai bus skirtas 
papildomas asignavimas, taip pat turėtų 
būti įtrauktos užjūrio šalių ir teritorijų, 
išvardytų Sutarties II priede (toliau –
užjūrio teritorijos), valdžios institucijos ir 
įstaigos kartu su trečiųjų šalių valdžios 
institucijomis ir įstaigomis. Toks 
bendradarbiavimas leidžiamas Sutarties 
203 straipsniu;

(UŠT) nacionalinių, regioninių, 
subregioninių ir vietos valdžios institucijų 
ir organizacijų ir, kai tinkama, kitų 
viešųjų įstaigų ar institucijų (įskaitant 
viešųjų paslaugų teikėjus) leidimą 
dalyvauti ETBG remiantis Tarybos 
sprendimo Nr. ... (ES) .../2013 dėl UŽT ir 
ES asociacijos (Užjūrio asociacijos 
sprendimo) [...]1 straipsniu ir atsižvelgiant 
į ketinimą užtikrinti, kad 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu skyrus 
papildomą finansinį asignavimą bus 
sustiprintas atokiausių Sąjungos regionų ir 
kaimyninių trečiųjų šalių bei kai kurių 
kaimyninių UŠT, išvardytų Sutarties 
II priede, bendradarbiavimas, galimybė 
naudotis ETBG teisine priemone turėtų 
būti sudaryta ir nariams iš UŠT. Siekiant 
užtikrinti teisinį tikrumą ir skaidrumą, 
turėtų būti nustatytos specialios narių iš 
UŠT prisijungimo prie ETBG 
patvirtinimo procedūros, įskaitant, kai 
būtina, su tuo susijusias specialias 
taisykles, kuriomis būtų reglamentuojama 
atitinkamai ETBG, turinčiai ir narių iš 
UŠT, taikytina teisė;
__________________
1 Tiksli nuoroda bus nustatyta vėlesniu 
etapu atsižvelgiant į derybų dėl Užjūrio 
asociacijos sprendimo pažangą.

Or. en

Pakeitimas 9
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ETBG reglamente susitarimas, 
kuriame išdėstyta būsimų ETBG sudėtis, 
atskiriamas nuo įstatų, kuriuose nustatyta 
įgyvendinimo veikla. Tačiau įstatuose 

(13) ETBG reglamente susitarimas, 
kuriame išdėstyta būsimų ETBG sudėtis, 
atskiriamas nuo įstatų, kuriuose nustatyta 
įgyvendinimo veikla. Tačiau įstatuose turi
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turėjo būti pateiktos ir visos susitarimo 
nuostatos. Todėl turėtų būti paaiškinta, kad 
susitarimas ir įstatai yra atskiri 
dokumentai, be to, nors valstybėms narėms 
siunčiami abu dokumentai, patvirtinimas 
turėtų būti reikalingas tik priimant 
susitarimą. Kai kurie šiuo metu į įstatus 
įtraukti aspektai turėtų būti perkelti į 
susitarimą;

būti pateiktos visos susitarimo nuostatos. 
Turėtų būti paaiškinta, kad susitarimas ir 
įstatai yra atskiri dokumentai, be to, nors 
valstybėms narėms siunčiami abu 
dokumentai, patvirtinimas turėtų būti 
reikalingas tik priimant susitarimą.. Kai 
kurie šiuo metu į įstatus įtraukti aspektai 
turėtų būti perkelti į susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 10
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) steigiant ETBG įgyta patirtis rodo, kad 
valstybės narės retai baigia patvirtinimo 
procedūrą per nustatytuosius tris mėnesius. 
Todėl šis laikotarpis turėtų būti pailgintas 
iki šešių mėnesių. Kita vertus, siekiant 
sukurti teisinį aiškumą, pasibaigus šiam 
laikotarpiui turėtų būti laikoma, kad 
susitarimas patvirtinamas nebyliu sutikimu. 
Nors valstybės narės gali taikyti 
nacionalines tokio patvirtinimo procedūros 
taisykles arba, vadovaudamosi 
nacionalinėmis taisyklėmis, kuriomis 
įgyvendinamas ETBG reglamentas, gali 
parengti specialias taisykles, turėtų būti 
atmestos nuostatos, leidžiančios nukrypti 
nuo nuostatos dėl nebylaus sutikimo 
pasibaigus šešiems mėnesiams;

(14) steigiant ETBG įgyta patirtis rodo, kad 
valstybės narės retai baigia patvirtinimo 
procedūrą per nustatytuosius tris mėnesius. 
Todėl šis laikotarpis turėtų būti pailgintas 
iki šešių mėnesių. Kita vertus, siekiant 
sukurti teisinį tikrumą, pasibaigus šiam 
laikotarpiui turėtų būti laikoma, kad 
susitarimas patvirtinamas nebyliu sutikimu, 
kai taikoma, vadovaujantis atitinkamų
valstybių narių nacionaline teise 
(įskaitant atitinkamus jų konstitucinius 
reikalavimus). Visgi valstybė narė, kurioje 
bus siūloma ETBG registruota buveinė, 
turėtų oficialiai patvirtinti susitarimą.
Nors valstybės narės gali taikyti 
nacionalines tokio patvirtinimo procedūros 
taisykles arba, vadovaudamosi 
nacionalinėmis taisyklėmis, kuriomis 
įgyvendinamas ETBG reglamentas, gali 
parengti specialias taisykles, turėtų būti 
atmestos nuostatos, leidžiančios nukrypti 
nuo nuostatos dėl nebylaus sutikimo 
pasibaigus šešiems mėnesiams, išskyrus 
šiuo reglamentu numatytus atvejus;

Or. en
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Pakeitimas 11
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) turėtų būti paaiškinta, kad valstybė 
narė turėtų patvirtinti susitarimą, išskyrus 
atvejus, kai, jos nuomone, galimo nario 
dalyvavimas ETBG būtų nesuderinamas su 
ETBG reglamentu, kitomis Sąjungos teisės 
aktų nuostatomis, susijusiomis su ETBG 
veikla, kaip nustatyta susitarimo projekte, 
arba nacionalinės materialinės teisės aktais, 
susijusiais su galimo nario kompetencija, 
išskyrus atvejus kai toks dalyvavimas nėra 
pagrįstas dėl priežasčių, susijusių su tos 
valstybės narės viešuoju interesu arba 
viešąja tvarka, nenagrinėjant tokių 
nacionalinės teisės aktų, kuriuose 
reikalaujama taikyti kitokias arba 
griežtesnes taisykles ir procedūras nei tos, 
kurios numatytos ETBG reglamente;

(15) turėtų būti paaiškinta, kad valstybė 
narė turėtų patvirtinti susitarimą, išskyrus 
atvejus, kai, jos nuomone, galimo nario 
dalyvavimas yra nesuderinamas su ETBG 
reglamentu, kitomis Sąjungos teisės aktų 
nuostatomis, susijusiomis su ETBG veikla, 
kaip nustatyta susitarimo projekte, arba 
nacionalinės materialinės teisės aktais, 
susijusiais su galimo nario įgaliojimais ir
kompetencija, kai, jos nuomone, 
dalyvavimas nėra pagrįstas dėl priežasčių, 
susijusių su tos valstybės narės viešuoju 
interesu arba viešąja tvarka, arba kai, jos 
nuomone, įstatai neatitinka susitarimo, 
nenagrinėjant tokių nacionalinės teisės 
aktų, kuriuose reikalaujama taikyti kitokias 
arba griežtesnes taisykles ir procedūras nei 
tos, kurios numatytos ETBG reglamente;

Or. en

Pakeitimas 12
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kadangi ETBG reglamentas negali 
būti taikomas trečiosiose šalyse arba 
užjūrio teritorijose, reikėtų nurodyti, kad 
valstybė narė, kurioje bus siūlomos ETBG 
registruota buveinė, tvirtindama galimų 
narių, įsteigtų pagal jos teisės aktus, 

(16) kadangi ETBG reglamentas negali 
būti taikomas trečiosiose šalyse, reikėtų 
nurodyti, kad valstybė narė, kurioje bus 
siūlomos ETBG registruota buveinė, 
tvirtindama galimų narių, įsteigtų pagal jos 
teisės aktus, dalyvavimą, turėtų įsitikinti, 
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dalyvavimą ETBG, turėtų užtikrinti, kad 
trečiųjų šalių arba užjūrio teritorijų
taikomos sąlygos ir procedūros būtų 
lygiavertės nustatytosioms ETBG 
reglamente arba atitiktų tarptautinius 
susitarimus, ypač tuos, kurie sudaryti 
pagal Europos Tarybos acquis. Taip pat 
turėtų būti nurodyta, kad tais atvejais, kai 
dalyvauja kelios valstybės narės ir viena 
arba kelios trečiosios šalys ar užjūrio 
teritorijos, turėtų pakakti, kad tokį 
susitarimą sudarytų atitinkama trečioji šalis 
arba užjūrio teritorija ir viena dalyvaujanti 
valstybė narė;

konsultuodamasi su kitomis 
atitinkamomis valstybėmis narėmis (t. y. 
tomis valstybėmis narėmis, pagal kurių 
įstatymus įsteigti galimi nariai), kad 
trečiųjų šalių taikomos sąlygos ir 
procedūros būtų lygiavertės nustatytosioms 
ETBG reglamente arba atitiktų 
tarptautinius dvišalius ar daugiašalius
susitarimus tarp Europos Tarybos 
valstybių narių (nesvarbu, ar jos yra 
Sąjungos valstybės narės), sudarytus 
remiantis Madrido konvencija ir pagal ją 
priimtais papildomais protokolais. Taip 
pat turėtų būti nurodyta, kad tais atvejais, 
kai dalyvauja kelios valstybės narės ir 
viena arba kelios trečiosios šalys, turėtų 
pakakti, kad tokį susitarimą sudarytų 
atitinkama trečioji šalis ir viena 
dalyvaujanti valstybė narė;

Or. en

Pakeitimas 13
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) atsižvelgiant į UŠT ir Sąjungos 
valstybių narių ryšius, tos valstybės narės 
turėtų dalyvauti galimų narių iš UŠT 
dalyvavimo patvirtinimo procedūrose. 
Atsižvelgiant į specifinius valstybės narės 
ir UŠT valdymo santykius, valstybė narė 
turėtų arba pritarti galimo nario 
dalyvavimui, arba pateikti valstybei narei, 
kurioje yra registruota buveinė, rašytinį 
patvirtinimą, kad UŠT kompetentingos 
institucijos pritarė galimo nario 
dalyvavimui vadovaudamosi sąlygomis ir 
procedūromis, kurios atitinka šiame 
reglamente nustatytas sąlygas ir 
procedūras. Tokia pat procedūra turėtų 
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būti taikoma tuo atveju, kai galimas narys 
iš UŠT pageidauja prisijungti prie 
veikiančios ETBG;

Or. en

Pakeitimas 14
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant skatinti prie veikiančios 
ETBG prisijungti papildomus narius, turėtų 
būti supaprastinta susitarimų pakeitimo 
tvarka. Vadinasi, apie tokius pakeitimus 
reikėtų pranešti tik tai valstybei narei, 
pagal kurios nacionalinius teisės aktus 
įsteigtas naujas galimas narys, o ne visoms 
dalyvaujančioms valstybėms narėms. 
Tačiau šis supaprastinimas neturėtų būti 
taikomas tuo atveju, kai naujas galimas 
narys yra iš trečiosios šalies arba užjūrio 
teritorijos, kad visos dalyvaujančios 
valstybės narės galėtų patikrinti, ar toks 
prisijungimas atitinka jų viešąjį interesą 
arba viešąją politiką;

(17) siekiant skatinti prie veikiančios 
ETBG prisijungti papildomus narius, turėtų 
būti supaprastinta susitarimų pakeitimo 
tvarka. Vadinasi, naujo nario iš susitarimą 
jau patvirtinusios valstybės narės atveju
apie tokius pakeitimus reikėtų pranešti tik 
tai valstybei narei, pagal kurios 
nacionalinius teisės aktus įsteigtas naujas 
galimas narys, ir valstybei narei, kurioje 
yra ETBG registruota buveinė, o ne 
visoms dalyvaujančioms valstybėms 
narėms. Apie tolesnius susitarimo 
pakeitimus turėtų būti pranešama visoms 
susijusioms valstybėms narėms. Tačiau šis 
supaprastinimas neturėtų būti taikomas tuo 
atveju, kai naujas galimas narys yra iš 
susitarimo dar nepatvirtinusios valstybės 
narės arba iš trečiosios šalies arba užjūrio 
teritorijos, kad visos dalyvaujančios 
valstybės narės galėtų patikrinti, ar toks 
prisijungimas atitinka jų viešąjį interesą 
arba viešąją politiką;

Or. en

Pakeitimas 15
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) ETBG paskirtis turėtų būti išplėsta 
siekiant sudaryti geresnes teritorinio 
bendradarbiavimo sąlygas ir apskritai jį 
skatinti, įskaitant strateginį planavimą bei 
regioninių ir vietos klausimų sprendimo 
valdymą atsižvelgiant į sanglaudos politiką 
ir kitas Sąjungos politikos sritis, taip 
prisidedant prie strategijos „Europa 2020“ 
arba makroregioninių strategijų 
įgyvendinimo. Be to, turėtų būti 
patikslinta, kad bent vienas narys iš 
kiekvienos atstovaujamos valstybės narės 
turėtų veiksmingam ETBG įgyvendinimui 
reikiamos kompetencijos;

(19) ETBG paskirtis turėtų būti išplėsta 
siekiant sudaryti geresnes teritorinio 
bendradarbiavimo sąlygas ir apskritai jį 
skatinti, įskaitant strateginį planavimą bei 
regioninių ir vietos klausimų sprendimo 
valdymą atsižvelgiant į sanglaudos politiką 
ir kitas Sąjungos politikos sritis, taip 
prisidedant prie strategijos „Europa 2020“ 
arba makroregioninių strategijų 
įgyvendinimo. Todėl ETBG turėtų turėti 
galimybę įgyvendinti veiksmus 
naudodamasi ne pagal Sąjungos 
sanglaudos politiką teikiama finansine 
parama. Be to, turėtų būti patikslinta, kad 
visi nariai iš kiekvienos atstovaujamos 
valstybės narės turėtų veiksmingam ETBG 
įgyvendinimui reikiamos kompetencijos, 
nebent valstybė narė ar trečioji šalis 
pritartų dalyvavimui tuo atveju, kai narys 
neturi kompetencijos atlikti visų 
susitarime nurodytų užduočių;

Or. en

Pakeitimas 16
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) nors nustatyta, kad užduotys negali 
būti susijusios su, be kita ko, reguliavimo 
įgaliojimais, kurių teisinės pasekmės 
skirtingose valstybėse narėse gali skirtis, 
turėtų būti nurodyta, jog ETBG asamblėja 
gali nustatyti ETBG valdomo 
infrastruktūros objekto naudojimo sąlygas, 
įskaitant tarifus ir mokesčius naudotojams;

(22) nors nustatyta, kad užduotys negali 
būti susijusios su, be kita ko, reguliavimo 
įgaliojimais, kurių teisinės pasekmės 
skirtingose valstybėse narėse gali skirtis, 
turėtų būti nurodyta, jog ETBG asamblėja 
gali – jei taip konkrečiai numatyta pagal 
ETBG susitarimą ir jei tai atitinka 
nacionalinės ir Sąjungos teisės nuostatas 
– nustatyti ETBG valdomo infrastruktūros 
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objekto naudojimo sąlygas, ar sąlygas, 
pagal kurias gali būti teikiamos visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugos, įskaitant 
tarifus ir mokesčius naudotojams;

Or. en

Pakeitimas 17
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) turėtų būti nurodyta, kad susitarime 
neturėtų būti vien pakartotinai nurodyta 
apskritai taikytina teisė, kaip jau nustatyta 
2 straipsnyje, – jame turėtų būti išvardyti 
konkrečios Sąjungos arba nacionalinės 
taisyklės, taikomos ETBG, kaip juridiniam 
asmeniui, arba jos veiklai. Be to, turėtų 
būti nurodyta, kad tokie nacionalinės teisės 
aktai arba taisyklės gali būti tos valstybės 
narės, kurioje įstatuose numatyti organai 
vykdo savo įgaliojimus, ypač tais atvejais, 
kai darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs 
direktoriui, dirba ne toje valstybėje narėje, 
kurioje registruota ETBG buveinė arba 
kurioje ETBG vykdo savo veiklą ir valdo 
visuotinės ekonominės svarbos viešąsias 
paslaugas ar infrastruktūrą;

(24) turėtų būti nurodyta, kad susitarime 
neturėtų būti vien pakartotinai nurodyta 
apskritai taikytina teisė, kaip jau nustatyta 
2 straipsnyje, – jame turėtų būti išvardyti 
Sąjungos arba nacionalinės taisyklės, 
taikomos ETBG, kaip juridiniam asmeniui, 
arba jos veiklai. Be to, turėtų būti nurodyta, 
kad tokie nacionalinės teisės aktai arba 
taisyklės gali būti tos valstybės narės, 
kurioje įstatuose numatyti organai vykdo 
savo įgaliojimus, ypač tais atvejais, kai 
darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs direktoriui, 
dirba ne toje valstybėje narėje, kurioje 
registruota ETBG buveinė, arba taikytinos 
Sąjungos ir nacionalinės teisės nuostatos, 
tiesiogiai susijusios su ETBG veikla, 
vykdoma atsižvelgiant į susitarime 
nurodytas užduotis, įskaitant kai ji valdo 
visuotinės ekonominės svarbos viešąsias 
paslaugas ar infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 18
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) reikėtų patikslinti, kad susitarime (ne 
įstatuose, nes šis klausimas svarbus) turėtų 
būti nurodyti ETBG darbuotojams 
taikomos taisyklės ir nurodyti principai, 
pagal kuriuos susitariama dėl personalo 
valdymo ir įdarbinimo tvarkos. ETBG
turėtų būti suteikiama galimybė rinktis iš 
kelių variantų. Tačiau konkreti personalo 
valdymo ir įdarbinimo tvarka turėtų būti 
nustatyta įstatuose;

(26) atsižvelgiant į jų svarbą reikėtų 
patikslinti, kad susitarime, o ne įstatuose
turėtų būti nurodyti ETBG darbuotojams 
taikomos taisyklės ir nurodyti principai, 
pagal kuriuos susitariama dėl personalo 
valdymo ir įdarbinimo tvarkos. Turėtų būti 
įmanoma numatyti, kad susitarime būtų 
galima nustatyti įvairius taisyklių 
pasirinkimo variantus. Konkreti personalo 
valdymo ir įdarbinimo tvarka turėtų būti 
nustatyta įstatuose;

Or. en

Pakeitimas 19
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) valstybės narės turėtų labiau išnaudoti 
galimybes, numatytas 2004 m. balandžio 
29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
16 straipsnyje, kad galėtų bendru
sutarimu nustatyti to reglamento 11–
15 straipsnių (Taikytinų teisės aktų 
nustatymas) išimtis, atsižvelgiant į tam 
tikrų asmenų arba tam tikrų asmenų 
kategorijų interesus, ir laikyti ETBG 
darbuotojus tokios kategorijos asmenimis;

(27) valstybės narės turėtų labiau išnaudoti 
galimybes, numatytas 2004 m. balandžio 
29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 883/2004 dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, 
kad bendru sutarimu galėtų apibrėžti
pagal tą reglamentą taikytinų teisės aktų 
nustatymo išimtis, atsižvelgiant į tam tikrų 
asmenų arba tam tikrų asmenų kategorijų 
interesus, ir laikyti ETBG darbuotojus 
tokios kategorijos asmenimis;

Or. en

Pakeitimas 20
Joachim Zeller



AM\941555LT.doc 17/24 PE514.743v01-00

LT

Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) reikėtų patikslinti, kad jei ETBG 
atsakomybė ribota, susitarime (ne 
įstatuose, nes šis klausimas svarbus) turėtų 
būti numatyta narių atsakomybės 
nustatymo tvarka;

(28) atsižvelgiant į jų svarbą reikėtų 
patikslinti, kad jei ETBG atsakomybė 
ribota, susitarime, o ne įstatuose turėtų būti 
numatyta narių atsakomybės nustatymo 
tvarka;

Or. en

Pakeitimas 21
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) ETBG, kurių narių atsakomybė ribota, 
turėtų būti aiškiau atskirtos nuo tų grupių, 
kurių narių atsakomybė neribota. Be to, 
kad ETBG, kurių narių atsakomybė ribota, 
galėtų įgyvendinti veiklą, dėl kurios gali 
atsirasti skolų, valstybėms narėms turėtų 
būti leista reikalauti, kad tokios ETBG 
užtikrintų atitinkamą su jų veikla susijusios 
rizikos draudimą;

(31) ETBG, kurių narių atsakomybė ribota, 
turėtų būti aiškiau atskirtos nuo tų grupių, 
kurių narių atsakomybė neribota. Be to, 
kad ETBG, kurių narių atsakomybė ribota, 
galėtų įgyvendinti veiklą, dėl kurios gali 
atsirasti skolų, valstybėms narėms turėtų 
būti leista reikalauti, kad tokios ETBG 
užtikrintų atitinkamą su jų veikla susijusios 
rizikos draudimą arba kad jų atžvilgiu 
būtų taikoma atitinkama finansinė 
garantija;

Or. en

Pakeitimas 22
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) turėtų būti nustatytas naujas galutinis 
terminas parengti kitą pranešimą. 
Atsižvelgiant į Komisijos siekį formuoti 
įrodymais grindžiamą politiką, šiame 
pranešime turi būti vertinami tokie 
aspektai, kaip efektyvumas, 
veiksmingumas, Europos papildoma nauda, 
aktualumas ir tvarumas. Taip pat turėtų 
būti nurodyta, kad, atsižvelgiant į Sutarties 
307 straipsnio pirmą pastraipą, šis 
pranešimas taip pat turėtų būti 
perduodamas Regionų komitetui;

(33) turėtų būti nustatytas naujas galutinis 
terminas parengti kitą pranešimą. 
Atsižvelgiant į Komisijos siekį formuoti 
įrodymais grindžiamą politiką, šiame 
pranešime turi būti vertinami tokie 
aspektai, kaip efektyvumas, 
veiksmingumas, Europos papildoma nauda, 
aktualumas ir tvarumas. Manytina, kad 
efektyvumas taip pat apima įvairių 
Komisijos tarnybų vidaus pastangas ir 
dvišales Komisijos ir kitų organų, pvz., 
Europos išorės veiksmų tarnybos, 
pastangas skleisti žinias apie ETBG 
priemonę. Taip pat turėtų būti nurodyta, 
kad, atsižvelgiant į Sutarties 307 straipsnio 
pirmą pastraipą, šis pranešimas taip pat 
turėtų būti perduodamas Regionų 
komitetui;

Or. en

Pakeitimas 23Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) turėtų būti patikslinta, kad veikiančių 
ETBG susitarimas ir įstatai neprivalo būti 
pakeisti pagal ETBG reglamento 
pakeitimus;

(34) turėtų būti patikslinta, kad veikiančių 
ETBG susitarimas ir įstatai negali būti 
pakeisti pagal ETBG reglamento 
pakeitimus;

Or. en

Pakeitimas 24
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas
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Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) norint pakeisti galiojančias 
nacionalines taisykles, kad būtų galima 
įgyvendinti šį reglamentą prieš pateikiant 
Komisijai programas pagal Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslą, 
reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti 
praėjus šešiems mėnesiams nuo jo 
įsigaliojimo dienos;

(36) norint pakeisti galiojančias 
nacionalines taisykles, kad būtų galima 
įgyvendinti šį reglamentą prieš pateikiant 
Komisijai programas pagal Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslą, šis 
reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti 
praėjus 6 mėnesiams nuo jo įsigaliojimo 
dienos. Derindamos savo šiuo metu 
galiojančias nacionalines taisykles, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų 
nustatytos už ETBG tvirtinimą atsakingos 
kompetentingos institucijos ir kad 
vadovaujantis jų teisine ir administracine 
tvarka tai būtų tos pačios įstaigos, kurios, 
remiantis šio reglamento 4 straipsniu, yra 
atsakingos už pranešimų priėmimą;

Or. en

Pakeitimas 25
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) kad įvertintų šio reglamento 
efektyvumą, veiksmingumą, svarbą, 
Europos papildoma naudą ir galimybes 
dar labiau jį supaprastinti, Komisija 
turėtų parengti šio reglamento taikymo 
ataskaitą ir ne vėliau negu 2018 m. 
rugpjūčio 1 d. pateikti ją Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Regionų 
komitetui. Ši ataskaita turėtų būti 
parengta remiantis tinkamomis 
konsultacijomis, įskaitant ekspertų 
lygmeniu. Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
pagal kuriuos būtų nustatytas rodiklių, 
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skirtų naudoti vertinant, kaip taikomas šis 
reglamentas, sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 26
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ETBG tikslas – sudaryti geresnes 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytų jos narių 
teritorinio bendradarbiavimo, įskaitant 
tarpvalstybinį, tarptautinį ir tarpregioninį 
bendradarbiavimą, sąlygas ir jį skatinti, kad 
būtų sustiprinta ekonominė ir socialinė 
sanglauda.“

2. ETBG tikslas – sudaryti geresnes 
pirmiausia teritorinio 3 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų jos narių bendradarbiavimo, 
įskaitant tarpvalstybinį, tarptautinį ir 
tarpregioninį bendradarbiavimą, sąlygas ir 
jį skatinti, kad būtų sustiprinta Sąjungos 
ekonominė ir socialinė sanglauda.“

Or. en

Pakeitimas 27
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) įmonės, kurioms patikėta teikti 
visuotinės ekonominės svarbos viešąsias 
paslaugas laikantis taikomos nacionalinės 
ar Sąjungos teisės nuostatų.“

Or. en



AM\941555LT.doc 21/24 PE514.743v01-00

LT

Pakeitimas 28
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3. Galimam nariui pranešus pagal 2 dalį, 
atitinkama valstybė narė patvirtina 
susitarimą, atsižvelgdama į savo 
konstitucinę sandarą, ir galimo nario 
dalyvavimą ETBG, išskyrus atvejus, kai,
jos nuomone, toks dalyvavimas nėra 
suderinamas su šiuo reglamentu, kitais 
Sąjungos teisės aktais, susijusiais su ETBG 
veikla, arba nacionalinės teisės aktais, 
susijusiais su galimo nario kompetencija, 
arba kai toks dalyvavimas nėra pagrįstas 
dėl priežasčių, susijusių su tos valstybės 
narės viešuoju interesu arba viešąja tvarka. 
Tokiu atveju valstybė narė pateikia 
pareiškimą, kuriame išdėsto savo 
nepritarimo priežastis, arba pasiūlo 
būtinus susitarimo pakeitimus, kad galimas 
narys galėtų dalyvauti.

„3. Galimam nariui pranešus pagal 2 dalį, 
pranešimą gavusi valstybė narė, 
atsižvelgdama į savo konstitucinę 
sąrangą, patvirtina galimo nario 
dalyvavimą ETBG ir susitarimą, išskyrus 
atvejus, kai:

a) jos nuomone, toks dalyvavimas ar 
susitarimas nėra suderinamas su:
i) šiuo reglamentu;
ii) kitais Sąjungos teisės aktais, susijusiais 
su ETBG aktais ir veikla, arba
iii) nacionalinės teisės aktais, susijusiais su 
galimo nario įgaliojimais ir kompetencija;
b) jos nuomone, toks dalyvavimas nėra 
pagrįstas dėl priežasčių, susijusių su tos 
valstybės narės viešuoju interesu arba 
viešąja tvarka, arba
c) jos nuomone, įstatai neatitinka 
susitarimo.
Nepatvirtinimo atveju valstybė narė 
pateikia pareiškimą, kuriame išdėsto 
nepatvirtinimo priežastis, ir, kai tinkama,
pasiūlo būtinus susitarimo pakeitimus.

Valstybė narė priima sprendimą per šešis 
mėnesius nuo pagal 2 dalį priimtino

Valstybė narė priima sprendimą per šešis 
mėnesius nuo pagal 2 dalį pateikto 
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pranešimo gavimo dienos. Jei atitinkama
valstybė narė neatsako per nustatytą 
terminą, susitarimas laikomas patvirtintu.

pranešimo gavimo dienos. Jei pranešimą 
gavusi valstybė narė nepaprieštarauja per 
nustatytą terminą, susitarimas laikomas 
patvirtintu. Tačiau prieš galint įsteigti 
ETBG valstybė narė, kurioje bus siūloma 
ETBG registruota buveinė, turi oficialiai 
patvirtinti susitarimą.
Pateikus bet kokį valstybės narės prašymą 
pateikti papildomos informacijos, 
terminas sustabdomas. Sustabdymo 
laikotarpis pradedamas skaičiuoti dieną 
po to, kai valstybė narė išsiunčia savo 
pastabas galimam nariui, ir tęsiasi tol, kol 
galimas narys atsako į pastabas. Tačiau 
terminas nestabdomas, jei galimas narys 
atsakymą į valstybės narės pastabas 
pateikia per dešimt darbo dienų nuo 
sustabdymo laikotarpio pradžios.

Spręsdamos dėl galimo nario dalyvavimo 
ETBG, valstybės narės gali taikyti savo 
nacionalines taisykles.“

Spręsdamos dėl galimo nario dalyvavimo 
ETBG, valstybės narės gali taikyti savo 
nacionalines taisykles.“

Or. en

Pakeitimas 29
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Tačiau ETBG asamblėja, nurodyta 
10 straipsnio 1 dalies a punkte, gali 
nustatyti ETBG valdomo infrastruktūros 
objekto naudojimo sąlygas, įskaitant tarifus 
ir mokesčius naudotojams.“

„Tačiau, remiantis taikomos nacionalinės 
ir Sąjungos teisės nuostatomis, ETBG 
asamblėja, nurodyta 10 straipsnio 1 dalies 
a punkte, gali nustatyti ETBG valdomo 
infrastruktūros objekto naudojimo sąlygas 
arba sąlygas, pagal kurias teikiamos 
visuotinės ekonominės svarbos paslaugos, 
įskaitant tarifus ir mokesčius 
naudotojams.“

Or. en
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Pakeitimas 30
Joachim Zeller
Kompromisinis pakeitimas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2. Susitarime nurodoma: „2. Susitarime nurodoma:
a) ETBG pavadinimas ir jos registruota 
buveinė;

a) ETBG pavadinimas ir jos registruota 
buveinė;

b) teritorijos, kurioje ETBG gali vykdyti 
savo užduotis, dydis;

b) teritorijos, kurioje ETBG gali vykdyti 
savo užduotis, dydis;

c) ETBG tikslas ir užduotys; c) ETBG tikslas ir užduotys;
d) jos egzistavimo trukmė ir likvidavimo 
sąlygos;

d) ETBG egzistavimo trukmė ir jos 
likvidavimą reglamentuojančios sąlygos;

e) jos narių sąrašas; e) ETBG narių sąrašas;
ea) ETBG organų sąrašas ir jų atitinkama 
kompetencija;

f) interpretuojant ir vykdant susitarimą 
taikomi konkretūs Sąjungos arba 
nacionalinės teisės aktai arba taisyklės;

f) susitarimo aiškinimo ir įgyvendinimo 
užtikrinimo tikslais taikytina Sąjungos 
teisė ir nacionalinė valstybės narės, 
kurioje yra ETBG registruota buveinė, 
teisė;
fa) taikytina Sąjungos teisė ir nacionalinė 
valstybės (-ių) narės (-ių), kurioje (-iose) 
veiklą vykdo ETBG įstatuose numatyti 
organai, teisė;

g) prireikus narių iš trečiųjų šalių ar
užjūrio teritorijų dalyvavimo tvarka;

g) prireikus narių iš trečiųjų šalių ar UŠT 
dalyvavimo tvarka, įskaitant taikytinos 
teisės nustatymą, kai ETBG vykdo 
užduotis trečiosiose šalyse arba UŠT;

h) ETBG veiklai taikomi konkretūs 
Sąjungos arba nacionalinės teisės aktai; 
tokie nacionalinės teisės aktai gali būti tos 
valstybės narės, kurioje įstatuose numatyti 
organai vykdo savo įgaliojimus arba 
kurioje ETBG vykdo savo veiklą;

h) taikytina Sąjungos ir nacionalinė teisė, 
tiesiogiai susijusi su ETBG veikla, 
vykdoma pagal susitarime nurodytas 
užduotis;

i) ETBG darbuotojams taikomos taisyklės, 
taip pat principai, pagal kuriuos 
susitariama dėl personalo valdymo ir 
įdarbinimo procedūrų;

i) ETBG darbuotojams taikomos taisyklės, 
taip pat principai, pagal kuriuos 
susitariama dėl personalo valdymo ir 
įdarbinimo procedūrų;
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j) jei ETBG atsakomybė ribota, narių 
atsakomybės nustatymo tvarka pagal 
12 straipsnio 3 dalį;

j) ETBG ir jos narių atsakomybės tvarka 
pagal 12 straipsnį;

k) atitinkama abipusio pripažinimo, 
įskaitant pripažinimą viešųjų lėšų valdymo 
kontrolės srityje, tvarka ir

k) atitinkama abipusio pripažinimo, 
įskaitant pripažinimą viešųjų lėšų valdymo 
kontrolės srityje, tvarka ir

l) susitarimo pakeitimo tvarka, įskaitant 4 
ir 5 straipsniuose nurodytų pareigų 
vykdymą.

l) įstatų priėmimo ir susitarimo pakeitimo 
tvarka, įskaitant 4 ir 5 straipsniuose 
nurodytų įsipareigojimų vykdymą.

Tačiau tais atvejais, kai ETBG tik valdo
bendradarbiavimo programą ar jos dalį, 
remiamą Europos Sąjungos sanglaudos 
politikos, arba kai ETBG sprendžia su 
tarpregioniniu bendradarbiavimu arba 
tinklais susijusius klausimus, b punkte 
nurodytos informacijos pateikti 
nereikalaujama.

Tais atvejais, kai ETBG užduotys 
susijusios tik su bendradarbiavimo 
programos ar jos dalies valdymu pagal 
Reglamentą Nr. … [ETB] arba kai ETBG 
sprendžia su tarpregioniniu 
bendradarbiavimu arba tinklais susijusius 
klausimus, 2 dalies b punkte nurodytos 
informacijos pateikti nereikalaujama.

ETBG darbuotojams, kaip nurodoma i 
punkte, taikomos:

Išbraukta.

a) valstybės narės, kurioje yra ETBG 
registruota buveinė, taisyklės; 
b) valstybės narės, kurioje dirba ETBG 
darbuotojai, taisyklės; arba
c) valstybės narės, kurios pilietis yra 
ETBG darbuotojas, taisyklės.
Kad būtų galima taikyti vienodą požiūrį į 
visus toje pačioje vietoje dirbančius 
darbuotojus, taikant viešąją arba privatinę 
teisę nacionalinės teisės aktams ir 
taisyklėms gali būti taikomos papildomos 
ETBG nustatytos ad hoc taisyklės.“

Or. en


