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Amendement 1
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Opgemerkt moet worden dat 
EGTS'en de bevordering en 
bewerkstelliging van de harmonieuze 
ontwikkeling van de Europese Unie als 
geheel en de economische, sociale en 
territoriale samenhang van haar regio's 
in het bijzonder kunnen versterken, en dat 
zij kunnen bijdragen aan de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
strategie. Zij kunnen tevens positief 
bijdragen tot het verminderen van de 
belemmeringen voor territoriale 
samenwerking tussen regio's die kampen 
met ernstige en permanente natuurlijke of 
demografische belemmeringen, 
waaronder de specifieke situatie van 
ultraperifere gebieden, en zij kunnen van 
belang zijn voor de versterking van de 
samenwerking tussen derde landen, 
landen en gebieden overzee en 
grensregio's van de EU, onder andere 
door het gebruik van externe 
samenwerkingsprogramma's van de EU.

Or. en

Amendement 2
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Uit de ervaringen met de tot nu toe (5) Uit de ervaringen met de tot nu toe 
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opgerichte EGTS'en blijkt dat dit nieuwe 
wettelijke instrument ook gebruikt wordt 
voor samenwerking bij de uitvoering van 
andere Europese beleidsmaatregelen. De 
efficiëntie en doelmatigheid van EGTS'en 
dient verbeterd te worden door de opzet 
van EGTS'en te verbreden.

opgerichte EGTS'en blijkt dat dit nieuwe 
wettelijke instrument ook gebruikt wordt 
voor samenwerking bij de uitvoering van 
andere beleidsmaatregelen van de Unie, 
onder andere door de uitvoering van 
programma's of delen van programma's 
met andere financiële steun van de EU 
dan die in het kader van het 
cohesiebeleid. De efficiëntie en 
doelmatigheid van EGTS'en dient 
verbeterd te worden door de opzet van 
EGTS'en te verbreden, bestaande 
belemmeringen weg te nemen en de 
oprichting en operaties van EGTS'en te 
vergemakkelijken en tegelijkertijd de 
mogelijkheid te behouden dat lidstaten de 
acties die EGTS'en kunnen uitvoeren 
zonder financiële steun van de Unie 
kunnen beperken. Er wordt aan 
herinnerd dat EGTS'en krachtens 
Verordening (EU) nr. 1083/2006 in elke 
lidstaat de ruimste handelingsbevoegdheid 
hebben, waaronder ook de mogelijkheid 
om met andere EGTS'en of andere 
rechtspersonen overeenkomsten te sluiten 
voor de uitvoering van 
gemeenschappelijke 
samenwerkingsprojecten om, onder 
andere, te zorgen voor een efficiëntere 
werking van macroregionale strategieën.

Or. en

Amendement 3
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) EGTS'en opereren per definitie in meer 
dan één lidstaat. Artikel 2, lid 1, van de 
(ongewijzigde) EGTS-verordening bepaalt
dat de overeenkomst en de statuten kunnen 

(6) EGTS'en opereren per definitie in meer 
dan één lidstaat. De EGTS-verordening 
biedt de mogelijkheid dat de overeenkomst 
en de statuten kunnen aangeven welk recht 
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aangeven welk recht van toepassing is op 
bepaalde kwesties. In de praktijk betekent 
dat dat binnen de in dat artikel vastgelegde 
hiërarchie van toepasselijke wetgeving de 
nationale wetgeving van de lidstaat waar 
de EGTS haar statutaire zetel heeft 
voorrang krijgt, maar dat dient nader 
verduidelijkt te worden. Tegelijkertijd 
dienen de bepalingen betreffende 
toepasselijk recht uitgebreid te worden tot 
de handelingen en activiteiten van een 
EGTS.

van toepassing is op bepaalde kwesties.
Nadere verduidelijking is nodig als dit in
de praktijk betekent dat binnen de in dat 
artikel vastgelegde hiërarchie van 
toepasselijke wetgeving de nationale 
wetgeving van de lidstaat waar de EGTS 
haar statutaire zetel heeft voorrang krijgt.
Tegelijkertijd dienen de bepalingen 
betreffende toepasselijk recht uitgebreid te 
worden tot de handelingen en activiteiten 
van een EGTS behoudens juridische 
toetsing door de lidstaten in elk 
afzonderlijk geval.

Or. en

Amendement 4
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Artikel 3, lid 1, onder d), van de EGTS-
verordening bepaalt dat privaatrechtelijke 
lichamen lid kunnen worden van een 
EGTS, op voorwaarde dat zij beschouwd 
worden als "publiekrechtelijke 
instellingen" in de zin van artikel 1, lid 9, 
van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, maar EGTS'en 
kunnen in de toekomst ook gebruikt 
worden voor het gezamenlijk beheren van 
openbare diensten van algemeen 
economisch belang of infrastructuren.
Andere privaatrechtelijke of 
publiekrechtelijke actoren kunnen derhalve 
ook lid worden van een EGTS. Derhalve 
dienen "overheidsbedrijven" in de zin van 
artikel 2, lid 1, onder b), van 

(8) Artikel 3, lid 1, onder d), van de EGTS-
verordening bepaalt dat privaatrechtelijke 
lichamen lid kunnen worden van een 
EGTS, op voorwaarde dat zij beschouwd 
worden als "publiekrechtelijke 
instellingen" in de zin van artikel 1, lid 9, 
van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, maar EGTS'en 
kunnen in de toekomst ook gebruikt 
worden voor het gezamenlijk beheren van 
openbare diensten die met name gericht 
zijn op diensten van algemeen economisch 
belang of infrastructuur. Andere 
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke 
actoren kunnen derhalve ook lid worden 
van een EGTS. Derhalve dienen 
"overheidsbedrijven" in de zin van 
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Richtlijn 2004/17/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
houdende coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van opdrachten in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten ook bestreken te 
worden.

artikel 2, lid 1, onder b), van 
Richtlijn 2004/17/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
houdende coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen van opdrachten in de 
sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en postdiensten, en bedrijven
belast met het beheer van diensten van 
algemeen economisch belang op gebieden 
als onderwijs en opleiding, 
gezondheidszorg, sociale behoeften wat 
betreft gezondheidszorg en langdurige 
zorg, kinderopvang, toegang tot de 
arbeidsmarkt en herintreding, sociale 
huisvesting en de zorg voor en sociale 
inclusie van kwetsbare groepen, ook 
bestreken te worden.

Or. en

Amendement 5
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Artikel 175, derde alinea, van het 
Verdrag voorziet niet in de mogelijkheid 
om regelgeving die op die bepaling is 
gegrond mede van toepassing te verklaren 
op entiteiten uit derde landen. De EGTS-
verordening sloot niet expliciet uit dat 
entiteiten uit derde landen deel zouden 
kunnen nemen aan een overeenkomstig 
deze verordening opgerichte EGTS, in 
gevallen waar de wetgeving van een derde 
land of overeenkomsten tussen lidstaten 
dat toestaan.

(9) Verordening (EG) nr. 1082/2006 bevat 
geen gedetailleerde regels voor de 
deelname van entiteiten uit derde landen 
aan een EGTS die overeenkomstig deze 
verordening is opgericht, d.w.z. tussen 
leden uit ten minste twee lidstaten. Gezien 
de verdere onderlinge aanpassing van de 
regels betreffende de samenwerking 
tussen een of meer lidstaten en een of 
meer derde landen – vooral in de context 
van grensoverschrijdende samenwerking 
in het kader van het Europees 
Nabuurschapsinstrument (ENI) en het 
instrument voor pretoetredingssteun (IPA 
II), maar ook in de context van de 
aanvullende financiering uit het EOF, en 
van de transnationale samenwerking in 
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het kader van het doel "Europese 
territoriale samenwerking", waarbij 
toewijzingen uit ENI en IPA II zullen 
worden overgeschreven om te worden 
samengevoegd met toewijzingen uit het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) in het kader van 
gemeenschappelijke 
samenwerkingsprogramma's – moet 
uitdrukkelijk de mogelijkheid worden 
geschapen dat leden uit derde landen die 
grenzen aan een lidstaat, met inbegrip van 
zijn ultraperifere gebieden, deelnemen 
aan EGTS'en die tussen ten minste twee 
lidstaten zijn opgericht. Dat moet mogelijk 
zijn in gevallen waar de wetgeving van een 
derde land of overeenkomsten tussen ten 
minste één deelnemende lidstaat en een 
derde land dat toestaan.

Or. en

Amendement 6
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Uit ervaring blijkt dat betrokkenheid 
van autoriteiten of andere organen uit 
derde landen die vergelijkbaar zijn met 
voor deelname in aanmerking komende 
autoriteiten en organen in de lidstaten tot 
problemen bij de uitvoering heeft geleid.
Dergelijke actieve betrokkenheid bij 
EGTS'en die zijn opgezet door leden uit 
twee of meer lidstaten vormt echter slechts 
een bijkomstig element bij de 
samenwerking binnen de Unie en tussen 
lidstaten. Dergelijke betrokkenheid dient 
dus verduidelijkt te worden zonder dat 
daar een andere wettelijke basis in het 
Verdrag voor nodig is.

(10) Om de economische, sociale en 
territoriale samenhang van de Unie te 
vergroten en in dit verband met name de 
territoriale samenwerking, waaronder één 
of meer vormen van 
grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking tussen leden 
van een EGTS, doeltreffender te maken, 
moeten derde landen die aan een lidstaat 
(met inbegrip van zijn ultraperifere 
gebieden) grenzen, worden toegelaten tot 
een EGTS. Concrete acties in het kader 
van programma's inzake Europese 
territoriale samenwerking die door de EU 
worden medegefinancierd, moeten 
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derhalve de doelstellingen van het 
cohesiebeleid blijven nastreven, zelfs als 
zij geheel of gedeeltelijk buiten het 
grondgebied van de Unie worden 
uitgevoerd, en bijgevolg worden de 
activiteiten van een EGTS ten minste in 
zekere mate buiten het grondgebied van 
de Unie verricht. In dit verband en waar 
passend blijft de bijdrage van de 
activiteiten van een EGTS die ook leden 
omvat uit derde landen die aan ten minste 
één lidstaat (met inbegrip van zijn 
ultraperifere gebieden) grenzen, aan de 
doelstellingen van het beleid inzake het 
externe optreden van de Unie (bv. 
doelstellingen inzake 
ontwikkelingssamenwerking of 
economische, financiële en technische 
samenwerking) louter bijkomstig, 
aangezien het zwaartepunt van 
samenwerkingsprogramma's betreffende 
een bepaald thema, en bijgevolg ook de 
focus van de activiteiten van een EGTS 
(zelfs met deelname van derde landen die 
aan ten minste één lidstaat (met inbegrip 
van zijn ultraperifere gebieden) grenzen), 
hoofdzakelijk op de doelstellingen van het 
cohesiebeleid van de Unie moeten liggen.
Bijgevolg zijn de mogelijke doelstellingen 
van ontwikkelingssamenwerking of 
economische, financiële en technische 
samenwerking tussen slechts één lidstaat 
(met inbegrip van zijn ultraperifere 
gebieden) en één of meer derde landen 
slechts bijkomstig bij de op het 
cohesiebeleid gebaseerde doelstellingen 
van territoriale samenwerking tussen 
lidstaten (met inbegrip van de 
ultraperifere gebieden). Daarom volstaat 
artikel 175, derde alinea, VWEU als 
rechtsgrondslag voor de vaststelling van 
de verordening.

Or. en
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Amendement 7
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Sinds 1990 wordt de Europese 
territoriale samenwerking ondersteund 
door financiële instrumenten in het kader 
van het cohesiebeleid, en in deze context 
is – in een beperkt aantal gevallen –
samenwerking tussen één bepaalde 
lidstaat en een derde land altijd mogelijk 
geweest. Derhalve dient ook de EGTS als 
wettelijk instrument opengesteld te 
worden voor een dergelijke 
samenwerkingscontext.

Schrappen

Or. en

Amendement 8
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Gelet op het feit dat er in de periode
2014-2020 een speciale aanvullende 
financiering zal zijn voor de samenwerking 
van de ultraperifere regio's van de Unie, 
naast overheden en organen uit derde 
landen, dienen autoriteiten en organen uit 
landen en gebieden overzee, zoals 
genoemd in bijlage II bij het Verdrag
("gebieden overzee") ook betrokken te 
worden. Artikel 203 van het Verdrag staat 
dergelijke samenwerking toe.

(12) Nadat goedkeuring is verleend voor 
de deelname van nationale, regionale, 
subregionale en lokale autoriteiten en 
organisaties, alsook, in voorkomend 
geval, andere openbare organen of 
instellingen (inclusief 
openbaredienstverleners) uit landen en 
gebieden overzee ("LGO") aan een 
EGTS, op basis van artikel […]1 van 
Besluit nr. ..(EU)../2013 van de Raad 
betreffende de associatie van de LGO met 
de EU ("LGO-besluit") en gelet op het feit 
dat het de bedoeling is dat in de 
programmeringsperiode 2014-2020 een 
speciale aanvullende financiering de 
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samenwerking van de ultraperifere regio's 
van de Unie met aangrenzende derde 
landen en sommige aangrenzende LGO, 
zoals genoemd in bijlage II bij het Verdrag,
zal versterken, dient de EGTS als wettelijk 
instrument ook te worden opengesteld 
voor leden van LGO. Ter wille van 
rechtszekerheid en transparantie moeten 
speciale goedkeuringsprocedures voor de 
toetreding van leden van een LGO tot een 
EGTS worden ingesteld, met inbegrip van, 
waar nodig, speciale regels betreffende de 
wetgeving die van toepassing is op de 
betrokken EGTS die ook leden van een 
LGO telt.
__________________
1Exacte referentie in een later stadium te 
bepalen in het licht van de vorderingen 
van de onderhandelingen over het LGO-
besluit.

Or. en

Amendement 9
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De EGTS-verordening maakt 
onderscheid tussen de overeenkomst, 
waarin de samenstelling en procedures van 
de toekomstige EGTS wordt aangegeven, 
en de statuten, die de uitvoering betreffen.
De statuten dienen echter ook alle 
bepalingen van de overeenkomst te 
bevatten. Daarom dient verduidelijkt te 
worden dat de overeenkomst en de statuten 
twee aparte documenten zijn en dat, 
hoewel beide aan de lidstaten moeten 
worden toegezonden, de 
goedkeuringsprocedure beperkt dient te 
blijven tot de overeenkomst. Bovendien 

(13) De EGTS-verordening maakt 
onderscheid tussen de overeenkomst, 
waarin de samenstelling en procedures van 
de toekomstige EGTS wordt aangegeven, 
en de statuten, die de uitvoering betreffen.
De statuten dienen echter ook alle 
bepalingen van de overeenkomst te 
bevatten. Het dient verduidelijkt te worden 
dat de overeenkomst en de statuten twee 
aparte documenten zijn en dat, hoewel 
beide aan de lidstaten moeten worden 
toegezonden, de goedkeuringsprocedure 
beperkt dient te blijven tot de 
overeenkomst. Bovendien dienen enkele 
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dienen enkele aspecten die nu in de 
statuten worden behandeld in de 
overeenkomst geregeld te worden.

aspecten die nu in de statuten worden 
behandeld in de overeenkomst geregeld te 
worden.

Or. en

Amendement 10
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De ervaringen met de oprichting van 
EGTS'en wijzen uit dat de termijn van drie 
maanden voor goedkeuring door een 
lidstaat zelden in acht wordt genomen.
Daarom moet de termijn worden verlengd 
tot zes maanden. Anderzijds dient, met het 
oog op rechtszekerheid, na afloop van die 
termijn aangenomen te worden dat de 
overeenkomst stilzwijgend is goedgekeurd.
De lidstaten kunnen nationale regels voor 
de procedure voor goedkeuring toepassen 
of specifieke regels invoeren in het kader 
van de nationale regels voor de uitvoering 
van de EGTS-verordening, maar 
uitzonderingen op de bepaling betreffende 
stilzwijgende goedkeuring na de termijn 
van zes maanden dienen niet te worden 
toegestaan.

(14) De ervaringen met de oprichting van 
EGTS'en wijzen uit dat de termijn van drie 
maanden voor goedkeuring door een 
lidstaat zelden in acht wordt genomen.
Daarom moet de termijn worden verlengd 
tot zes maanden. Anderzijds dient in 
voorkomend geval, met het oog op 
rechtszekerheid, na afloop van die termijn 
aangenomen te worden dat de 
overeenkomst stilzwijgend is goedgekeurd, 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
van de betrokken lidstaten (met inbegrip 
van hun respectieve grondwettelijke 
bepalingen). De lidstaat waar de 
voorgestelde statutaire zetel van de EGTS 
gevestigd zal zijn, moet evenwel de 
overeenkomst formeel goedkeuren. De 
lidstaten kunnen nationale regels voor de 
procedure voor goedkeuring toepassen of 
specifieke regels invoeren in het kader van 
de nationale regels voor de uitvoering van 
de EGTS-verordening, maar 
uitzonderingen op de bepaling betreffende 
stilzwijgende goedkeuring na de termijn 
van zes maanden dienen niet te worden 
toegestaan, tenzij in de gevallen waarin in 
deze verordening is voorzien.

Or. en
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Amendement 11
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Verduidelijkt dient te worden dat 
lidstaten de overeenkomst dienen goed te 
keuren, tenzij zij van mening zijn dat de 
deelname van een bepaald kandidaat-lid 
niet in overeenstemming is met de EGTS-
verordening, met andere bepalingen van de 
EU-wetgeving die van toepassing zijn op 
de activiteiten van de EGTS, zoals 
aangegeven in de ontwerp-overeenkomst, 
of met nationale wettelijke bepalingen 
betreffende de bevoegdheden van het 
kandidaat-lid, of wanneer deelname niet 
gerechtvaardigd is om redenen van 
algemeen belang of overheidsbeleid van 
die lidstaat, waarbij geen rekening 
gehouden mag worden met nationale 
wetten die andere of striktere regels en 
procedures vereisen dan de EGTS-
verordening.

(15) Verduidelijkt dient te worden dat 
lidstaten de overeenkomst dienen goed te 
keuren, tenzij zij van mening zijn dat de 
deelname van een bepaald kandidaat-lid 
niet in overeenstemming is met de EGTS-
verordening, met andere bepalingen van de 
EU-wetgeving die van toepassing zijn op 
de activiteiten van de EGTS, zoals 
aangegeven in de ontwerp-overeenkomst, 
of met nationale wettelijke bepalingen 
betreffende de bevoegdheden en taken van 
het kandidaat-lid; de lidstaat van oordeel 
is dat deelname niet gerechtvaardigd is om 
redenen van algemeen belang of 
overheidsbeleid van die lidstaat of de 
lidstaat van oordeel is dat de statuten niet 
stroken met de overeenkomst, waarbij 
geen rekening gehouden mag worden met 
nationale wetten die andere of striktere 
regels en procedures vereisen dan de 
EGTS-verordening.

Or. en

Amendement 12
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Aangezien de EGTS-verordening niet 
kan worden toegepast in derde landen of 
gebieden overzee, dient gespecificeerd te 
worden dat de lidstaat waar de statutaire 
zetel van de voorgestelde EGTS gevestigd 

(16) Aangezien de EGTS-verordening niet 
kan worden toegepast in derde landen, 
dient gespecificeerd te worden dat de 
lidstaat waar de statutaire zetel van de 
voorgestelde EGTS gevestigd zal zijn zich 
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zal zijn bij goedkeuring van deelname van 
kandidaat-leden die zijn opgericht onder de 
wetgeving van derde landen of gebieden 
overzee dient te verifiëren dat die landen of 
gebieden voorwaarden en procedures 
hebben toegepast die vergelijkbaar zijn met 
die van de EGTS-verordening of in 
overeenstemming met internationale 
overeenkomsten, met name in de context 
van het acquis van de Raad van Europa.
Ook dient te worden gespecificeerd dat in 
geval van deelname van meerdere lidstaten 
en een of meer derde landen of gebieden 
overzee het voldoende is dat een dergelijke 
overeenkomst is gesloten tussen het 
betreffende derde land of gebied en één 
deelnemende lidstaat.

er bij goedkeuring van deelname van 
kandidaat-leden die zijn opgericht onder de 
wetgeving van derde landen van dient te 
vergewissen, in overleg met de andere 
betrokken lidstaten (te weten de lidstaten 
onder de wetgeving waarvan kandidaat-
leden zijn opgericht), dat die landen 
voorwaarden en procedures hebben 
toegepast die vergelijkbaar zijn met die van 
de EGTS-verordening of in 
overeenstemming met internationale
bilaterale of multilaterale overeenkomsten
tussen de lidstaten van de Raad van 
Europa, ongeacht of dit ook lidstaten van 
de Unie zijn, op basis van de Europese 
Kaderovereenkomst inzake 
grensoverschrijdende samenwerking 
tussen territoriale gemeenschappen of 
autoriteiten en de aanvullende protocollen 
die daarop zijn goedgekeurd. Ook dient te 
worden gespecificeerd dat in geval van 
deelname van meerdere lidstaten en een of 
meer derde landen het voldoende is dat een 
dergelijke overeenkomst is gesloten tussen 
het betreffende derde land en één 
deelnemende lidstaat.

Or. en

Amendement 13
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Bij de procedures voor 
goedkeuring van de deelname van 
kandidaat-leden uit LGO moeten, gezien 
de banden tussen LGO en lidstaten van de 
Unie, ook die lidstaten betrokken zijn.
Overeenkomstig de specifieke 
governancerelatie tussen de lidstaat en de 
LGO, moet de lidstaat hetzij de deelname 
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van het kandidaat-lid goedkeuren, hetzij 
aan de lidstaat waar de statutaire zetel is 
gevestigd, schriftelijk bevestigen dat de 
bevoegde autoriteiten in de LGO de 
deelname van het kandidaat-lid hebben 
goedgekeurd op grond van voorwaarden 
en procedures die vergelijkbaar zijn met 
die in deze verordening. Dezelfde 
procedure is van toepassing ingeval een 
kandidaat-lid uit een LGO tot een EGTS 
wenst toe te treden.

Or. en

Amendement 14
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Teneinde de toetreding van nieuwe 
leden tot een bestaande EGTS aan te 
moedigen, dient de procedure voor 
aanpassing van overeenkomsten in 
dergelijke gevallen vereenvoudigd te 
worden. Dergelijke aanpassingen hoeven 
dan ook niet aan alle deelnemende lidstaten 
medegedeeld te worden, maar alleen aan de 
lidstaat onder de wetgeving waarvan het 
nieuwe kandidaat-lid is opgericht. Deze 
vereenvoudiging dient echter niet van 
toepassing te zijn bij een nieuw kandidaat-
lid uit een derde land of gebied overzee, 
zodat alle deelnemende lidstaten kunnen 
controleren of de toetreding niet in strijd is 
met hun algemeen belang of 
overheidsbeleid.

(17) Teneinde de toetreding van nieuwe 
leden tot een bestaande EGTS aan te 
moedigen, dient de procedure voor 
aanpassing van overeenkomsten in 
dergelijke gevallen vereenvoudigd te 
worden. Dergelijke aanpassingen hoeven, 
in het geval van een nieuw lid uit een 
lidstaat die de overeenkomst reeds heeft 
goedgekeurd, dan ook niet aan alle 
deelnemende lidstaten medegedeeld te 
worden, maar alleen aan de lidstaat onder 
de wetgeving waarvan het nieuwe 
kandidaat-lid is opgericht en de lidstaat 
waar de statutaire zetel van de EGTS is 
gevestigd. Van de latere wijziging van de 
overeenkomst moet aan alle betrokken 
lidstaten kennis worden gegeven. Deze 
vereenvoudiging dient echter niet van 
toepassing te zijn bij een nieuw kandidaat-
lid uit een lidstaat die de overeenkomst 
nog niet heeft goedgekeurd of uit een 
derde land of gebied overzee, zodat alle 
deelnemende lidstaten kunnen controleren 
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of de toetreding niet in strijd is met hun 
algemeen belang of overheidsbeleid.

Or. en

Amendement 15
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het doel van EGTS'en dient uitgebreid 
te worden tot het bevorderen van 
territoriale samenwerking in het algemeen, 
met inbegrip van strategische planning en 
inachtneming van regionale en lokale 
belangen, in overeenstemming met het 
cohesiebeleid en ander beleid van de Unie, 
om aldus bij te dragen tot de Europa 2020-
strategie of de uitvoering van
macroregionale strategieën. Daarnaast 
dient verduidelijkt te worden dat wanneer 
een bepaalde bevoegdheid vereist is voor 
de efficiënte uitvoering van een EGTS ten 
minste één lid in elk van de deelnemende 
lidstaten over deze bevoegdheid dient te 
beschikken.

(19) Het doel van EGTS'en dient uitgebreid 
te worden tot het bevorderen van 
territoriale samenwerking in het algemeen, 
met inbegrip van strategische planning en 
inachtneming van regionale en lokale 
belangen, in overeenstemming met het 
cohesiebeleid en ander beleid van de Unie, 
om aldus bij te dragen tot de Europa 2020-
strategie of de uitvoering van 
macroregionale strategieën. Een EGTS 
dient derhalve ook projecten uit te kunnen 
voeren met financiële steun die niet wordt 
geboden uit hoofde van het cohesiebeleid 
van de EU. Daarnaast dient verduidelijkt te 
worden dat wanneer een bepaalde 
bevoegdheid vereist is voor de efficiënte 
uitvoering van een EGTS elk lid in elk van 
de deelnemende lidstaten over deze 
bevoegdheid dient te beschikken, tenzij de 
lidstaat of het derde land de deelname 
goedkeurt wanneer het lid niet bevoegd is 
voor alle in de overeenkomst 
gespecificeerde taken.

Or. en

Amendement 16
Joachim Zeller
Compromisamendement
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Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Hoewel wettelijk is vastgelegd dat 
deze taken (onder andere) geen 
"regelgevende bevoegdheden" omvatten, 
wat uiteenlopende juridische consequenties 
kan hebben in verschillende lidstaten, dient 
evenwel verduidelijkt te worden dat de 
vergadering van een EGTS de 
voorwaarden kan bepalen voor het gebruik 
van een infrastructuurvoorziening die door 
de EGTS wordt beheerd, met inbegrip van 
de door de gebruikers te betalen tarieven en 
vergoedingen.

(22) Hoewel wettelijk is vastgelegd dat 
deze taken (onder andere) geen 
"regelgevende bevoegdheden" omvatten, 
wat uiteenlopende juridische consequenties 
kan hebben in verschillende lidstaten, dient 
evenwel verduidelijkt te worden dat de 
vergadering van een EGTS, als de EGTS-
overeenkomst hier specifiek in voorziet en 
overeenkomstig de nationale en EU-
wetgeving, de voorwaarden kan bepalen 
voor het gebruik van een 
infrastructuurvoorziening die door de 
EGTS wordt beheerd, of de voorwaarden 
waaronder een dienst van algemeen 
economisch belang kan worden verleend, 
met inbegrip van de door de gebruikers te 
betalen tarieven en vergoedingen.

Or. en

Amendement 17
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Daarbij dient te worden gespecificeerd 
dat de overeenkomst niet alleen een 
herhaling van de verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving in het algemeen, 
die al in artikel 2 te vinden is, dient te 
bevatten, maar de specifieke EU- of 
nationale regels dient te noemen die van 
toepassing zijn op de EGTS als 
rechtspersoon of op haar activiteiten.
Daarnaast dient te worden gespecificeerd 
dat dit de nationale wetgeving of regels 
kunnen zijn van de lidstaat waar de 
organen van de EGTS werkzaam zijn, met 

(24) Daarbij dient te worden gespecificeerd 
dat de overeenkomst niet alleen een 
herhaling van de verwijzing naar de 
toepasselijke wetgeving in het algemeen, 
die al in artikel 2 te vinden is, dient te 
bevatten, maar de EU- of nationale regels 
dient te noemen die van toepassing zijn op 
de EGTS als rechtspersoon of op haar 
activiteiten. Daarnaast dient te worden 
gespecificeerd dat dit de nationale 
wetgeving of regels kunnen zijn van de 
lidstaat waar de organen van de EGTS 
werkzaam zijn, met name wanneer het 
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name wanneer het personeel onder 
verantwoordelijkheid van de directeur zich 
in een andere lidstaat bevindt dan die waar 
de statutaire zetel is geregistreerd, of van 
de lidstaat waar de EGTS haar activiteiten 
uitvoert, bijvoorbeeld het beheer van 
openbare diensten van algemeen 
economisch belang of 
infrastructuurvoorzieningen.

personeel onder verantwoordelijkheid van 
de directeur zich in een andere lidstaat 
bevindt dan die waar de statutaire zetel is 
geregistreerd, of de toepasselijke EU- en 
nationale wetgeving die rechtstreeks van 
belang is voor de uit hoofde van de in de 
overeenkomst gespecificeerde taken 
uitgevoerde activiteiten van de EGTS, 
bijvoorbeeld het beheer van openbare 
diensten van algemeen belang of 
infrastructuurvoorzieningen.

Or. en

Amendement 18
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Verduidelijkt dient te worden dat de 
overeenkomst – en gezien het belang van 
dit onderwerp, niet de statuten – dienen
aan te geven welke regels van toepassing 
zijn op het personeel van de EGTS, en 
welke beginselen ten grondslag liggen aan 
de regelingen inzake personeelsbeheer en 
aanwervingsprocedures. De EGTS'en 
moeten hierbij uit meerdere opties kunnen 
kiezen. De specifieke regelingen 
betreffende personeelsbeheer en 
aanwervingsprocedures kunnen echter in 
de statuten uiteengezet worden.

(26) Gezien het belang ervan dient te 
worden verduidelijkt dat de overeenkomst, 
niet de statuten, dient aan te geven welke 
regels van toepassing zijn op het personeel 
van de EGTS, en welke beginselen ten 
grondslag liggen aan de regelingen inzake 
personeelsbeheer en 
aanwervingsprocedures. Het moet 
mogelijk zijn te bepalen dat in de 
overeenkomst verschillende opties voor de 
keuze van de regels kunnen worden 
opgenomen. De specifieke regelingen 
betreffende personeelsbeheer en 
aanwervingsprocedures dienen in de 
statuten uiteengezet te worden.

Or. en

Amendement 19
Joachim Zeller
Compromisamendement
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Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Verder dienen lidstaten de 
mogelijkheden te overwegen die zijn 
voorzien in artikel 16 van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels met betrekking 
tot het in onderlinge overeenstemming 
vaststellen van uitzonderingen op de
artikelen 11 tot en met 15 (Vaststelling
van de toepasselijke wetgeving) van die 
verordening, in het belang van bepaalde 
personen of groepen personen, en het 
personeel van EGTS'en als een dergelijke 
groep te beschouwen.

(27) Verder dienen lidstaten de 
mogelijkheden te overwegen die zijn 
voorzien in Verordening (EG) nr. 883/2004 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004 betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels met betrekking 
tot het in onderlinge overeenstemming
vaststellen van uitzonderingen op de
vaststelling van de toepasselijke wetgeving
overeenkomstig die verordening, in het 
belang van bepaalde personen of groepen 
personen, en het personeel van EGTS'en 
als een dergelijke groep te beschouwen.

Or. en

Amendement 20
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Verduidelijkt dient te worden dat de 
overeenkomst – en gezien het belang van 
dit onderwerp, niet de statuten – ook de 
regelingen voor de aansprakelijkheid van 
leden dient te bevatten, in het geval van 
een EGTS met beperkte aansprakelijkheid.

(28) Gezien het belang ervan dient te 
worden verduidelijkt dat de overeenkomst, 
niet de statuten, ook de regelingen voor de 
aansprakelijkheid van leden dient te 
bevatten, in het geval van een EGTS met 
beperkte aansprakelijkheid.

Or. en

Amendement 21
Joachim Zeller
Compromisamendement
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Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) EGTS'en waarvan de leden beperkte 
aansprakelijkheid hebben, dienen 
duidelijker onderscheiden te worden van 
andere waarvan de leden onbeperkt 
aansprakelijk zijn. Bovendien, teneinde 
EGTS'en waarvan de leden beperkte 
aansprakelijkheid hebben in staat te stellen 
om activiteiten te ondernemen die tot 
schulden kunnen leiden, moeten lidstaten 
de mogelijkheid hebben te eisen dat 
dergelijke EGTS'en passende 
verzekeringen afsluiten om de aan hun 
activiteiten verbonden risico's te dekken.

(31) EGTS'en waarvan de leden beperkte 
aansprakelijkheid hebben, dienen 
duidelijker onderscheiden te worden van 
andere waarvan de leden onbeperkt 
aansprakelijk zijn. Bovendien, teneinde 
EGTS'en waarvan de leden beperkte 
aansprakelijkheid hebben in staat te stellen 
om activiteiten te ondernemen die tot 
schulden kunnen leiden, moeten lidstaten 
de mogelijkheid hebben te eisen dat 
dergelijke EGTS'en passende 
verzekeringen afsluiten of over een 
passende financiële garantie beschikken 
om de aan hun activiteiten verbonden 
risico's te dekken.

Or. en

Amendement 22
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Er dient een nieuwe termijn voor het 
volgende verslag te worden vastgesteld.
Overeenkomstig het streven van de 
Commissie naar een meer empirisch 
onderbouwde beleidsontwikkeling zou dit 
verslag in moeten gaan op de belangrijkste 
evaluatiepunten, waaronder doelmatigheid, 
efficiëntie, Europese toegevoegde waarde, 
relevantie en duurzaamheid. Ook dient 
gespecificeerd te worden dat 
overeenkomstig de eerste alinea van artikel 
307 van het Verdrag dit verslag ook 
doorgegeven dient te worden aan het 
Comité van de Regio's.

(33) Er dient een nieuwe termijn voor het 
volgende verslag te worden vastgesteld.
Overeenkomstig het streven van de 
Commissie naar een meer empirisch 
onderbouwde beleidsontwikkeling zou dit 
verslag in moeten gaan op de belangrijkste 
evaluatiepunten, waaronder doelmatigheid, 
efficiëntie, Europese toegevoegde waarde, 
relevantie en duurzaamheid. Onder 
doelmatigheid worden ook de pogingen 
begrepen binnen de verschillende 
diensten van de Commissie en tussen de 
Commissie en andere organen, zoals de 
Europese Dienst voor extern optreden, om 
de kennis over het EGTS-instrument te 



PE514.743v01-00 20/27 AM\941555NL.doc

NL

verspreiden. Ook dient gespecificeerd te 
worden dat overeenkomstig de eerste 
alinea van artikel 307 van het Verdrag dit 
verslag ook doorgegeven dient te worden 
aan het Comité van de Regio's.

Or. en

Amendement 23
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Verduidelijkt dient te worden dat 
bestaande EGTS'en niet verplicht zijn hun 
overeenkomst en statuten aan te passen
aan wijzigingen van de EGTS-verordening.

(34) Verduidelijkt dient te worden dat 
bestaande EGTS'en hun overeenkomst en 
statuten niet mogen aanpassen aan 
wijzigingen van de EGTS-verordening.

Or. en

Amendement 24
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Teneinde bestaande nationale regels 
met het oog op de tenuitvoerlegging van 
deze verordening toe te passen voordat 
programma's onder de Europese 
doelstelling territoriale samenwerking aan 
de Commissie moeten worden voorgelegd, 
dient de datum van toepassing zes 
maanden na de datum van 
inwerkingtreding te zijn.

(36) Teneinde bestaande nationale regels 
met het oog op de tenuitvoerlegging van 
deze verordening toe te passen voordat 
programma's onder de Europese 
doelstelling territoriale samenwerking aan 
de Commissie moeten worden voorgelegd, 
dient de datum van toepassing van deze 
verordening zes maanden na de datum van 
inwerkingtreding te zijn. De lidstaten 
dienen bij de aanpassing van hun 
bestaande nationale regels te waarborgen 
dat er bevoegde autoriteiten worden 
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aangewezen die verantwoordelijk zijn 
voor de goedkeuring van EGTS'en en dat 
dit, overeenkomstig hun wettelijke en 
administratieve regelingen, dezelfde 
organen zijn die verantwoordelijk zijn 
voor de ontvangst van kennisgevingen 
overeenkomstig artikel 4 van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 25
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) Teneinde de doelmatigheid, de 
efficiëntie, de relevantie, de Europese 
toegevoegde waarde en de mogelijkheden 
voor vereenvoudiging van deze 
verordening na te gaan, dient de 
Commissie een verslag over de toepassing 
van deze verordening op te stellen en dit 
uiterlijk op 1 augustus 2018 in te dienen 
bij het Europees Parlement, de Raad en 
het Comité van de Regio's. Dit verslag 
dient te worden opgesteld op basis van 
passende raadpleging, onder andere op 
deskundigenniveau. De Commissie dient 
te worden gemachtigd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot vaststelling 
van een lijst van indicatoren die kunnen 
worden gebruikt bij de evaluatie van de 
toepassing van deze verordening.

Or. en

Amendement 26
Joachim Zeller
Compromisamendement
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een EGTS heeft tot doel territoriale 
samenwerking te vergemakkelijken en te 
bevorderen, waaronder een of meer 
vormen van grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale 
samenwerking, tussen haar in artikel 3, 
lid 1, bedoelde leden, met als doel de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang te versterken."

2. Een EGTS heeft tot doel met name 
territoriale samenwerking te 
vergemakkelijken en te bevorderen, 
waaronder een of meer vormen van 
grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking, tussen haar 
in artikel 3, lid 1, bedoelde leden, met als 
doel de economische, sociale en territoriale 
samenhang van de Unie te versterken."

Or. en

Amendement 27
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) bedrijven belast met het beheer van 
diensten van algemeen economisch 
belang overeenkomstig de toepasselijke 
nationale of EU-wetgeving."

Or. en

Amendement 28
Joachim Zeller
Compromisamendement
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 – letter a
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3. Na kennisgeving krachtens lid 2 door 
een kandidaat-lid stemt de betrokken
lidstaat, rekening houdend met zijn 
constitutionele bestel, in met de 
overeenkomst en met de deelneming van 
het kandidaat-lid aan de EGTS, tenzij de 
lidstaat van oordeel is dat deze deelneming 
niet in overeenstemming is met deze 
verordening, met andere EU-wetgeving 
betreffende de activiteiten van de EGTS of 
met nationale wetgeving inzake de 
bevoegdheden van het kandidaat-lid, of 
dat deze deelneming niet gerechtvaardigd 
is om redenen van algemeen belang of 
overheidsbeleid van die lidstaat. In een 
dergelijk geval verstrekt de lidstaat een 
verklaring van zijn redenen om niet in te 
stemmen, of geeft aan welke wijzigingen 
van de overeenkomst de deelname van het 
kandidaat-lid aanvaardbaar zouden 
maken.

"3. Na kennisgeving krachtens lid 2 door 
een kandidaat-lid stemt de lidstaat die de 
kennisgeving heeft ontvangen, rekening 
houdend met zijn constitutionele bestel, in 
met de deelneming van het kandidaat-lid 
aan de EGTS en de overeenkomst, tenzij:

a) de lidstaat van oordeel is dat deze 
deelneming of de overeenkomst niet in 
overeenstemming is met:
i) deze verordening;
ii) andere EU-wetgeving betreffende de 
handelingen en activiteiten van de EGTS;
of
iii) nationale wetgeving betreffende de 
bevoegdheden en taken van het 
kandidaat-lid;
b) de lidstaat van oordeel is dat deze 
deelneming niet gerechtvaardigd is om 
redenen van algemeen belang of 
overheidsbeleid van die lidstaat; of
c) de lidstaat van oordeel is dat de statuten 
niet stroken met de overeenkomst.
In geval van weigering verstrekt de lidstaat 
een verklaring van zijn redenen daarvoor 
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en geeft hij in voorkomend geval aan 
welke wijzigingen in de overeenkomst
moeten worden aangebracht.

De lidstaat neemt een besluit binnen zes 
maanden nadat hij overeenkomstig lid 2 
een aanvraag heeft ontvangen. Als de 
lidstaat niet binnen de gestelde termijn 
heeft geantwoord, wordt de overeenkomst 
geacht aanvaard te zijn.

De lidstaat neemt een besluit binnen zes 
maanden nadat hij overeenkomstig lid 2 
een kennisgeving heeft ontvangen. Als de 
lidstaat die de kennisgeving heeft 
ontvangen, binnen de gestelde termijn 
geen bezwaar heeft gemaakt, wordt de 
overeenkomst geacht aanvaard te zijn. De 
lidstaat waar de voorgestelde statutaire 
zetel van de EGTS gevestigd zal zijn, keurt 
de overeenkomst echter formeel goed 
voordat de EGTS kan worden opgericht.
Telkens als de lidstaat om aanvullende 
informatie verzoekt, wordt de termijn 
onderbroken. De periode van 
onderbreking begint op de dag na die 
waarop de lidstaat zijn opmerkingen aan 
het kandidaat-lid heeft gezonden en duurt 
totdat het kandidaat-lid op die 
opmerkingen heeft gereageerd. Deze 
termijn wordt echter niet onderbroken 
mits het kandidaat-lid de opmerkingen 
van de lidstaat heeft beantwoord binnen 
tien werkdagen na het begin van de 
onderbrekingsperiode.

Bij het nemen van een besluit over de 
deelneming van een kandidaat-lid aan de 
EGTS kunnen de lidstaten hun nationale 
regelgeving toepassen."

Bij het nemen van een besluit over de 
deelneming van een kandidaat-lid aan de 
EGTS kunnen de lidstaten hun nationale 
regelgeving toepassen."

Or. en

Amendement 29
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8 – letter b
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"De in artikel 10, lid 1, onder a) bedoelde "De in artikel 10, lid 1, onder a) bedoelde 
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vergadering van een EGTS kan echter de 
voorwaarden bepalen voor het gebruik van 
een infrastructuurvoorziening die door de 
EGTS wordt beheerd, met inbegrip van de 
tarieven en vergoedingen die de gebruikers 
moeten betalen."

vergadering van een EGTS kan echter,
overeenkomstig de toepasselijke nationale 
of EU-wetgeving, de voorwaarden bepalen 
voor het gebruik van een 
infrastructuurvoorziening die door de 
EGTS wordt beheerd, of de voorwaarden 
waaronder een dienst van algemeen 
economisch belang wordt verleend, met 
inbegrip van de tarieven en vergoedingen 
die de gebruikers moeten betalen."

Or. en

Amendement 30
Joachim Zeller
Compromisamendement

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1082/2006
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2. De overeenkomst specificeert: "2. De overeenkomst specificeert:
a) de naam van de EGTS en de statutaire 
zetel;

a) de naam van de EGTS en de statutaire 
zetel;

b) de omvang van het grondgebied waarop 
de EGTS haar taken mag uitvoeren;

b) de omvang van het grondgebied waarop 
de EGTS haar taken mag uitvoeren;

c) doel en taken van de EGTS; c) doel en taken van de EGTS;
d) De duur ervan en de voorwaarden voor 
ontbinding;

d) de duur van de EGTS en de 
voorwaarden voor ontbinding;

e) een lijst van haar leden; e) een lijst van de leden van de EGTS;
e bis) een lijst van de organen van de 
EGTS en hun respectieve bevoegdheden;

f) het specifieke EU- of nationale recht dat 
van toepassing is op de interpretatie en 
naleving van de overeenkomst;

f) het toepasselijke Unierecht en het 
nationale recht van de lidstaat waar de 
EGTS haar statutaire zetel heeft dat van 
toepassing is op de interpretatie en 
naleving van de overeenkomst;
f bis) het toepasselijke Unierecht en het 
nationale recht van de lidstaat/lidstaten 
waar de statutaire organen van de EGTS 
hun bevoegdheden uitoefenen;

g) de regeling voor deelname van leden uit g) de regeling voor deelname van leden uit 
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derde landen of gebieden overzee, indien 
van toepassing;

derde landen of in LGO, indien van 
toepassing, met inbegrip van de bepaling 
van het toepasselijke recht wanneer een 
EGTS taken in derde landen of LGO 
uitvoert;

h) het specifieke EU- of nationale recht dat
van toepassing is op de activiteiten van de 
EGTS, waarbij het "nationale recht" het 
recht kan zijn van de lidstaat waar de 
statutaire organen hun bevoegdheden 
uitoefenen, of van de lidstaat waar de 
EGTS haar activiteiten uitvoert;

h) het toepasselijke Unierecht en het 
nationale recht dat rechtstreeks van belang 
is voor de uit hoofde van de in de 
overeenkomst gespecificeerde taken 
uitgevoerde activiteiten van de EGTS;

i) de regels die van toepassing zijn op het 
personeel van de EGTS en de beginselen 
waarop de regelingen inzake 
personeelsbeheer en 
aanwervingsprocedures gebaseerd zijn;

i) de regels die van toepassing zijn op het 
personeel van de EGTS en de beginselen 
waarop de regelingen inzake 
personeelsbeheer en 
aanwervingsprocedures gebaseerd zijn;

j) in geval van een EGTS met beperkte 
aansprakelijkheid, de regelingen inzake de 
aansprakelijkheid van de leden, 
overeenkomstig artikel 12, lid 3;

j) de regelingen inzake de 
aansprakelijkheid van de EGTS en haar
leden, overeenkomstig artikel 12;

k) de toepasselijke regels inzake 
wederzijdse erkenning, waaronder die voor 
de financiële controle van het beheer van 
publieke middelen; en

k) de toepasselijke regels inzake 
wederzijdse erkenning, waaronder die voor 
de financiële controle van het beheer van 
publieke middelen; en

l) de procedures tot wijziging van de 
overeenkomst, met inbegrip van het 
voldoen aan de in de artikelen 4 en 5 
aangegeven verplichtingen.

l) de procedures tot goedkeuring van de 
statuten en tot wijziging van de 
overeenkomst, met inbegrip van het 
voldoen aan de in de artikelen 4 en 5 
aangegeven verplichtingen.

Wanneer echter een EGTS alleen een 
samenwerkingsprogramma of een deel 
daarvan beheert in het kader van het 
cohesiebeleid van de Europese Unie, of 
wanneer een EGTS interregionale 
samenwerking of netwerken betreft, is de 
onder b) bedoelde informatie niet vereist.

Wanneer de taken van een EGTS alleen 
het beheer van een 
samenwerkingsprogramma of een deel 
daarvan betreffen in het kader van 
Verordening nr. … [ETS], of wanneer een 
EGTS interregionale samenwerking of 
netwerken betreft, is de in lid 2, onder b), 
bedoelde informatie niet vereist.

De volgende regels zijn van toepassing op 
het personeel van een EGTS als bedoeld 
onder (i):

Schrappen

a) die van de lidstaat waar de EGTS haar 
statutaire zetel heeft;
b) die van de lidstaat waar het personeel 
van de EGTS zich feitelijk bevindt; of
c) die van de lidstaat waarvan het 
betreffende personeelslid onderdaan is.
Met het oog op gelijke behandeling van 
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alle personeelsleden die op dezelfde 
locatie werkzaam zijn, kunnen de 
nationale wetten en regels, hetzij publiek-
of privaatrechtelijk, aangevuld worden 
door door de EGTS vastgestelde ad-
hocregels."

Or. en


