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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en 
europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, 
forenkling og forbedring af oprettelsen og gennemførelsen af sådanne grupper
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0610/2),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175, 209, stk. 1, og 212, stk. 1, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C7-0324/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 
20121,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 15. februar 20122,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C 191 af 29.6.2012, s. 53.
2 EUT C 113 af 18.4.2012, s. 22.
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Ændringsforslag 1

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 2

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. En EGTS og dens handlinger og 
aktiviteter er underlagt følgende:

"1. Handlingerne i en EGTS' retlige 
organer er underlagt følgende:

a) denne forordning og eventuelt anden 
EU-ret vedrørende EGTS'ers aktiviteter

a) denne forordning

b) den i artikel 8 omhandlede aftales 
bestemmelser, når dette udtrykkeligt 
tillades ved denne forordning

b) den i artikel 8 omhandlede aftales 
bestemmelser, når dette udtrykkeligt 
tillades ved denne forordning; og

c) for så vidt angår tilfælde, der ikke eller 
kun delvis er omfattet af denne forordning, 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
EGTS'en har sit hjemsted, eller, når det er 
tilladt i henhold til denne forordning, 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor de 
retlige organer udøver deres beføjelser, 
eller hvor EGTS'en udfører sine 
aktiviteter.

c) for så vidt angår tilfælde, der ikke eller 
kun delvis er omfattet af denne forordning, 
den nationale lovgivning i den 
medlemsstat, hvor EGTS'ens hjemsted er 
beliggende.
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En EGTS betragtes som en enhed i den 
medlemsstat, hvor den har sit hjemsted, 
hvis det er nødvendigt at fastslå, hvilken 
lovgivning der gælder."

En EGTS betragtes som en enhed i den 
medlemsstat, hvor den har sit hjemsted, 
hvis det er nødvendigt for at fastslå, 
hvilken lovgivning der gælder i henhold til 
EU-lovgivning eller international 
privatret.

Or. en

Ændringsforslag 3

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Følgende stykke indsættes:
"1a. EGTS'ens aktiviteter med henblik på 
udførelse af de opgaver, der er omhandlet 
i artikel 7, stk. 2 og 3, inden for Unionen 
er underlagt EU-retten og den nationale 
ret, der præciseres i den i artikel 8 
omhandlede aftale.
De aktiviteter, der medfinansieres af EU-
budgettet, er i overensstemmelse med 
kravene i gældende EU-ret og national ret 
vedrørende anvendelse heraf."

Or. en

Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) nationale, regionale eller lokale 
myndigheder eller organer eller offentlige 

e) nationale, regionale eller lokale 
myndigheder eller organer eller offentlige 
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foretagender svarende til dem, der er 
omhandlet i litra d), fra tredjelande eller 
oversøiske territorier med forbehold af de 
betingelser, der er fastsat i artikel 3a, 
stk. 1."

virksomheder svarende til dem, der er 
omhandlet i litra d), fra tredjelande med 
forbehold af de betingelser, der er fastsat i 
artikel 3a."

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2. En EGTS skal bestå af medlemmer, der 
er hjemmehørende på mindst to 
medlemsstaters område, jf. dog artikel 3a, 
stk. 2."

"2. En EGTS skal bestå af medlemmer, der 
er hjemmehørende på mindst to 
medlemsstaters område, jf. dog artikel 3a, 
stk. 2 og 5."

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 3a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Artikel 3a 
Tiltrædelse af medlemmer fra tredjelande 

eller oversøiske territorier

"Artikel 3a
Artikel 3a Tiltrædelse af medlemmer fra 
tredjelande eller oversøiske lande eller

territorier (OLT'er)
1. I overensstemmelse med artikel 4, 
stk. 3a, kan en EGTS bestå af medlemmer, 
der er hjemmehørende på mindst to 
medlemsstaters område og et eller flere 
tredjelandes område eller et eller flere 
oversøiske territorier, hvis disse 

1. I overensstemmelse med artikel 4, 
stk. 3a, kan en EGTS bestå af medlemmer, 
der er hjemmehørende på mindst to 
medlemsstaters område og et eller flere 
tredjelandes område, der grænser op til 
mindst én af medlemsstaterne, herunder 
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medlemsstater og tredjelande eller 
oversøiske territorier i fællesskab 
gennemfører foranstaltninger for territorialt 
samarbejde eller gennemfører programmer, 
der støttes af Unionen.

deres regioner i den yderste periferi, hvis 
disse medlemsstater og tredjelande i 
fællesskab gennemfører foranstaltninger 
for territorialt samarbejde eller 
gennemfører programmer, der støttes af 
Unionen.

1a. I denne forordning anses et tredjeland 
eller en OLT for at grænse op til en 
medlemsstat, herunder dens regioner i 
den yderste periferi, hvis dette tredjeland 
eller denne OLT og medlemsstaten deler 
en fælles landegrænse, eller hvis både 
tredjelandet eller OLT'et og en 
medlemsstat kan komme i betragtning 
under et fælles maritimt 
grænseoverskridende eller internationalt 
program under et europæisk territorialt 
samarbejdsprogram eller under et andet 
grænseoverskridende, 
havgrænseoverskridende eller maritimt 
samarbejdsprogram, inklusive når de er 
skilt ad af internationale farvande.

2. En EGTS kan bestå af medlemmer, der 
er hjemmehørende på kun én medlemsstats 
område og et tredjelands område eller et 
oversøisk territorium, hvis den 
pågældende medlemsstat finder, at en 
sådan EGTS er i overensstemmelse med 
anvendelsesområdet for dens territoriale 
samarbejde eller bilaterale forbindelser 
med det pågældende tredjeland eller 
oversøiske territorium."

2. En EGTS kan bestå af medlemmer, der 
er hjemmehørende på kun én medlemsstats 
område og et eller flere tredjelandes
område, der grænser op til medlemsstaten, 
herunder regionerne i dens yderste 
periferi, hvis den pågældende medlemsstat 
finder, at en sådan EGTS er i 
overensstemmelse med 
anvendelsesområdet for dens territoriale 
samarbejde i forbindelse med 
grænseoverskridende eller tværnationalt 
samarbejde eller bilaterale forbindelser 
med de pågældende tredjelande.

2a. For så vidt angår anvendelsen af 
stk. 1 og 2, omfatter tredjelande, der 
grænser op til en medlemsstat, herunder 
regionerne i dens yderste periferi, 
søgrænser mellem de pågældende lande.
2b. I overensstemmelse med artikel 4a og 
med forbehold af betingelserne i stk. 1 
kan en EGTS også bestå af medlemmer 
fra en eller flere medlemsstater, herunder 
regionerne i dens yderste periferi, og en 
eller flere OLT'er inklusive eller 
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eksklusive medlemmer fra et eller flere 
tredjelande.
2c. I overensstemmelse med artikel 4a og 
med forbehold af betingelserne i stk. 2 
kan en EGTS også bestå af medlemmer 
fra kun én medlemsstat, herunder 
regionerne i dens yderste periferi, og en 
eller flere OLT'er inklusive eller 
eksklusive medlemmer fra et eller flere 
tredjelande.
2d. En EGTS kan ikke oprettes 
udelukkende mellem medlemmer fra en 
medlemsstat og en eller flere OLT'er, der 
har tilknytning til den pågældende 
medlemsstat."

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr.1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Punkt 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tidsfristen afbrydes ikke, såfremt det 
kommende medlem efterkommer 
medlemsstatens bemærkninger inden for 
en frist på ti arbejdsdage efter 
modtagelsen af disse bemærkninger.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr.1 – litra b
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 4 – stk. 3a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som stk. 3a indsættes: Følgende stk. 3a indsættes:
"3a. For så vidt angår en EGTS med 
potentielle medlemmer fra tredjelande eller 
oversøiske territorier, sikrer den 
medlemsstat, hvor den foreslåede EGTS'
hjemsted vil være beliggende, at de 
betingelser, der er fastsat i artikel 3a, er 
opfyldt, og at tredjelandet eller den 
medlemsstat, under hvis lovgivning et 
oversøisk territorium er etableret, har 
godkendt det potentielle medlems 
deltagelse i henhold til betingelser og 
procedurer, der svarer til dem, der er fastsat 
i nærværende forordning, eller i henhold til 
en aftale, der er indgået mellem mindst én 
medlemsstat, i henhold til hvis lovgivning 
det potentielle medlem er etableret, og et 
sådant tredjeland eller oversøisk 
territorium. Stk. 3 i nærværende artikel 
finder anvendelse."

"3a. For så vidt angår en EGTS med 
potentielle medlemmer fra tredjelande, skal
den medlemsstat, hvor den foreslåede 
EGTS' hjemsted vil være beliggende, i 
samråd med de andre berørte 
medlemsstater forvisse sig om, at de 
betingelser, der er fastsat i artikel 3a, er 
opfyldt, og at tredjelandet har godkendt det 
potentielle medlems deltagelse i henhold 
til: 

i) betingelser og procedurer, der svarer til 
dem, der er fastsat i nærværende 
forordning, eller
ii) i henhold til en aftale, der er indgået 
mellem mindst én medlemsstat, i henhold 
til hvis lovgivning det potentielle medlem 
er etableret, og et sådant tredjeland.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr.1 – litra c
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5. Medlemmerne når til enighed om den i 
artikel 8 omhandlede aftale og sikrer, at 
den er i overensstemmelse med 

"5. Medlemmerne når til enighed om den i 
artikel 8 omhandlede aftale og sikrer, at 
den er i overensstemmelse med 
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godkendelsen eller de ændringer, som 
medlemsstaterne foreslår i 
overensstemmelse med stk. 3 i nærværende 
artikel."

godkendelsen i overensstemmelse med 
stk. 3 i nærværende artikel.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr.1 – litra c
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. EGTS'en underretter de medlemsstater, 
under hvis lovgivning medlemmerne er 
oprettet, om eventuelle ændringer af 
aftalen eller vedtægterne.

6. EGTS'en underretter de medlemsstater, 
under hvis lovgivning medlemmerne er 
oprettet, om eventuelle ændringer af 
aftalen eller vedtægterne. Bortset fra i 
tilfælde af et nyt medlems tiltrædelse, jf. 
stk. 7, litra a), skal eventuelle ændringer af 
aftalen godkendes af disse medlemsstater 
efter proceduren i denne artikel.

Eventuelle ændringer af aftalen skal 
godkendes af medlemsstaterne efter 
proceduren i denne artikel.

6a. Følgende bestemmelser finder 
anvendelse, hvis nye medlemmer tiltræder 
en eksisterende EGTS:

Hvis et nyt medlem fra en medlemsstat, der 
allerede har godkendt aftalen, tiltræder en 
eksisterende EGTS, skal en sådan 
tiltrædelse dog kun godkendes af den 
medlemsstat, i henhold til hvis lovgivning 
det nye medlem er oprettet. Stk. 3 i 
nærværende artikel finder anvendelse.

a) Hvis et nyt medlem fra en medlemsstat, 
der allerede har godkendt aftalen, tiltræder, 
skal en sådan deltagelse kun godkendes af 
den medlemsstat, i henhold til hvis 
lovgivning det nye medlem er oprettet i 
overensstemmelse med proceduren i 
stk. 3, og meddeles den medlemsstat, hvor 
EGTS'en har sit vedtægtsmæssige 
hjemsted.

b) Hvis et nyt medlem fra en medlemsstat, 
der endnu ikke har godkendt aftalen, 
tiltræder, finder proceduren i stk. 6 
anvendelse.

Hvis et nyt medlem fra et tredjeland eller c) Hvis et nyt medlem fra et tredjeland 
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et oversøisk territorium tiltræder en 
eksisterende EGTS, skal en sådan 
tiltrædelse godkendes af alle de 
medlemsstater, der allerede har godkendt 
aftalen. Stk. 3a i nærværende artikel 
finder anvendelse."

tiltræder en eksisterende EGTS, skal en 
sådan tiltrædelse være genstand for en 
undersøgelse ved den medlemsstat, hvor 
EGTS'ens vedtægtsmæssige hjemsted er 
beliggende, i overensstemmelse med 
proceduren i stk. 3a."

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Som artikel 4a indsættes:
"Deltagelse af medlemmer fra et OLT
Hvis en EGTS har et potentielt medlem 
fra et OLT, skal den medlemsstat, som 
OLT'et har tilknytning til, forvisse sig om, 
at betingelserne i artikel 3a er opfyldt og 
under hensyn til dens tilknytning til 
OLT'et, enten:
a) godkende det potentielle medlems 
deltagelse i overensstemmelse med artikel 
4, stk. 3, eller
b) skriftligt bekræfte overfor den 
medlemsstat, hvor EGTS'ens foreslåede 
vedtægtsmæssige hjemsted skal være 
beliggende, at de kompetente 
myndigheder i OLT'et har godkendt det 
potentielle medlems deltagelse i henhold 
til betingelser og procedurer, der svarer til 
dem, der er fastsat i nærværende 
forordning."

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Aftalen og vedtægterne og eventuelle 
senere ændringer registreres og/eller 
offentliggøres i overensstemmelse med 
gældende ret i den medlemsstat, hvor den 
pågældende EGTS har sit hjemsted. 
EGTS'en får status som juridisk person på 
datoen for registreringen eller 
offentliggørelsen, afhængigt af hvad der 
indtræffer først. Medlemmerne underretter 
de berørte medlemsstater, Kommissionen
og Regionsudvalget om aftalens 
registrering eller offentliggørelse.

1. Aftalen og vedtægterne og eventuelle 
senere ændringer registreres og/eller 
offentliggøres i overensstemmelse med 
gældende ret i den medlemsstat, hvor den 
pågældende EGTS har sit hjemsted. 
EGTS'en får status som juridisk person på 
datoen for registreringen eller 
offentliggørelsen i den medlemsstat, hvor 
den pågældende EGTS har sit hjemsted,
afhængigt af hvad der indtræffer først. 
Medlemmerne underretter de berørte 
medlemsstater og Regionsudvalget om 
aftalens registrering eller offentliggørelse.

2. EGTS'en sikrer, at der inden ti 
arbejdsdage efter aftalens registrering eller 
offentliggørelse sendes en anmodning til 
Kommissionen, som er i overensstemmelse 
med modellen i bilaget til denne 
forordning. Kommissionen fremsender 
derefter denne anmodning om at 
offentliggøre en meddelelse i Den 
Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, 
om EGTS'ens oprettelse med angivelse af 
de oplysninger, der er fastsat i bilaget til 
denne forordning, til Den Europæiske 
Unions Publikationskontor."

2. EGTS'en sikrer, at der inden ti 
arbejdsdage efter aftalens registrering eller 
offentliggørelse sendes en anmodning til 
Regionsudvalget, som er i 
overensstemmelse med modellen i bilaget 
til denne forordning. Regionsudvalget
fremsender derefter denne anmodning om 
at offentliggøre en meddelelse i Den 
Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, 
om EGTS'ens oprettelse med angivelse af 
de oplysninger, der er fastsat i bilaget til 
denne forordning, til Den Europæiske 
Unions Publikationskontor."

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8 – litra a
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 7 – stk. 2 og 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 7 foretages følgende ændringer: I artikel 7 foretages følgende ændringer:
a) Stk. 2 og 3 affattes således: a) Stk. 2 og 3 affattes således:

"2. En EGTS handler inden for rammerne 
af de opgaver, som den har fået overdraget, 
og som omfatter lettelse og fremme af det 
territoriale samarbejde med henblik på at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, og som 
fastlægges af medlemmerne med 
udgangspunkt i, at de alle ligger inden for 
rammerne af den kompetence, som mindst 
et medlem fra hver enkelt medlemsstat, 
der er repræsenteret i den pågældende 
EGTS, har i henhold til national 
lovgivning.

"2. En EGTS handler inden for rammerne 
af de opgaver, som den har fået overdraget, 
og som omfatter lettelse og fremme af det 
territoriale samarbejde med henblik på at 
styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, idet den 
overvinder interne markedshindringer, og 
som fastlægges af medlemmerne, således 
at de alle ligger inden for rammerne af den 
kompetence, som hvert medlem har, 
medmindre medlemsstaten eller 
tredjelandet godkender deltagelse af et 
medlem, der er oprettet i henhold til 
medlemsstatens eller tredjelandets 
nationale lovgivning, selv hvis det 
pågældende medlem ikke er kompetent til 
at varetage alle de opgaver, der er 
præciseret i aftalen.

3. En EGTS kan gennemføre specifikke 
territoriale samarbejdsopgaver mellem 
dens medlemmer med sigte på det mål, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, med eller 
uden finansielt bidrag fra Unionen.

3. En EGTS kan gennemføre specifikke 
territoriale samarbejdsopgaver mellem 
dens medlemmer med sigte på det mål, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, med eller 
uden finansielt bidrag fra Unionen.

Specifikt kan en EGTS' opgaver vedrøre 
gennemførelse af samarbejdsprogrammer 
eller dele heraf eller aktiviteter, der støttes 
af Unionen gennem Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og/eller Samhørighedsfonden.

Primært kan en EGTS' opgaver vedrøre 
gennemførelse af samarbejdsprogrammer 
eller dele heraf eller aktiviteter, der støttes 
af Unionen gennem Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og/eller Samhørighedsfonden.

Medlemsstaterne kan begrænse de opgaver, 
EGTS'er kan udføre uden finansielt bidrag 
fra Unionen. Medlemsstaterne kan 
imidlertid ikke udelukke de 
foranstaltninger, der er omfattet af de 
prioriterede investeringer under EU's 
samhørighedspolitik, som blev vedtaget 
for perioden 2014-2020."

Medlemsstaterne kan begrænse de opgaver, 
EGTS'er kan udføre uden finansielt bidrag 
fra Unionen. Medlemsstaterne kan med 
forbehold af artikel 13 imidlertid ikke 
udelukke de foranstaltninger, der vedrører
de prioriterede investeringer, der er
omhandlet i artikel 6 i forordning nr. … 
[ETS]."

Or. en
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Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8, stk. 2, affattes således: Artikel 8, stk. 2, affattes således:

"2. I aftalen præciseres: "2. I aftalen præciseres:
a) EGTS'ens navn og hjemsted a) EGTS'ens navn og hjemsted

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

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

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

d) EGTS'ens varighed og betingelserne for 
dens opløsning

e) listen over dens medlemmer e) En liste over EGTS'ens medlemmer

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

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

f) den gældende EU-ret eller nationale 
lovgivning i den medlemsstat, hvor 
EGTS'en har sit hjemsted, med henblik på
fortolkning og gennemførelse af aftalen

fa) den gældende EU-ret og nationale 
lovgivning i den medlemsstat eller de 
medlemsstater, hvor EGTS'ens retlige 
organer handler

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

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

h) den specifikke EU-lovgivning eller
nationale lovgivning, der gælder for dens 
aktiviteter, idet sidstnævnte kan være 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor de 
retlige organer udøver deres beføjelser, 
eller hvor EGTS'en udfører sine 
aktiviteter

h) den EU-ret og nationale lovgivning, der 
gælder dér, hvor EGTS'en udfører sine 
handlinger, der er direkte relevant for de 
handlinger, der udføres

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

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

personaleforvaltning og 
ansættelsesprocedurer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9, stk. 2, affattes således: Artikel 9 affattes således:

"1. En EGTS' vedtægter vedtages 
enstemmigt af dens medlemmer på 
grundlag af og i henhold til aftalen.

"2. Vedtægterne skal mindst indeholde 
følgende:

2. Vedtægterne skal mindst indeholde 
følgende:

a) bestemmelserne for en EGTS' organers 
funktion og beføjelser samt antallet af 
medlemmernes repræsentanter i de 
relevante organer

a) bestemmelserne for en EGTS' organers 
funktion og beføjelser samt antallet af 
medlemmernes repræsentanter i de 
relevante organer

b) EGTS'ens beslutningsprocedurer b) EGTS'ens beslutningsprocedurer

c) det eller de anvendte arbejdssprog c) det eller de anvendte arbejdssprog
d) ordningerne for dens funktion d) ordningerne for dens funktion

e) de særlige ordninger for 
personaleforvaltning og 
ansættelsesprocedurer

e) procedurerne for personaleforvaltning 
og ansættelsesprocedurer

f) ordningerne for medlemmernes 
finansielle bidrag 

f) ordningerne for medlemmernes 
finansielle bidrag 

g) hvert enkelt EGTS-medlems gældende 
regnskabs- og budgetbestemmelser

g) de gældende regnskabs- og 
budgetbestemmelser for EGTS'ens 
medlemmer

h) bestemmelser om udpegelse af et 
uafhængigt organ, som skal foretage 
ekstern revision af EGTS'ens regnskaber

h) bestemmelser om udpegelse af et 
uafhængigt organ, som skal foretage 
ekstern revision af EGTS'ens regnskaber 
samt

i) ordningerne for medlemmernes ansvar i 
henhold til artikel 12, stk. 2, samt

i);

j) procedurerne for ændring af 
vedtægterne, som skal være i 
overensstemmelse med forpligtelserne i 
artikel 4 og 5."

j) procedurerne for ændring af 
vedtægterne, som skal være i 
overensstemmelse med forpligtelserne i 
artikel 4 og 5."

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 12 foretages følgende ændringer: I artikel 12 foretages følgende ændringer:
a) I stk. 1 indsættes følgende afsnit: a) I stk. 1 indsættes følgende afsnit:

"En EGTS hæfter for al sin gæld." "En EGTS hæfter for al sin gæld." 
b) Stk. 2 affattes således: b) Stk. 2 affattes således:

"2. Uanset stk. 3 gælder det, at i det 
omfang en EGTS' aktiver ikke kan dække 
dens passiver, hæfter dens medlemmer i 
forhold til deres bidrag for EGTS'ens gæld, 
uanset dens art. Ordningerne vedrørende 
finansielle bidrag fastsættes i vedtægterne.

"2. Uanset stk. 3 gælder det, at i det 
omfang en EGTS' aktiver ikke kan dække 
dens passiver, hæfter dens medlemmer i 
forhold til deres bidrag for EGTS'ens gæld, 
uanset dens art. Ordningerne vedrørende 
finansielle bidrag fastsættes i vedtægterne.

Medlemmerne kan i vedtægterne forpligte 
sig til efter endt medlemskab af en EGTS 
at være ansvarlige for forpligtelser i 
medfør af EGTS'ens aktiviteter i deres 
medlemskabsperiode.

Medlemmerne kan i vedtægterne forpligte 
sig til efter endt medlemskab af en EGTS 
at være ansvarlige for forpligtelser i 
medfør af EGTS'ens aktiviteter i deres 
medlemskabsperiode.

2a. Hvis mindst et EGTS-medlems ansvar 
er begrænset eller udelukket i medfør af 
den nationale lovgivning, i henhold til 
hvilken den er stiftet, kan de øvrige 
medlemmer også begrænse deres ansvar i 
aftalen.

2a. Hvis ansvaret hos mindst ét EGTS-
medlem fra en medlemsstat er begrænset i 
medfør af den nationale lovgivning, i 
henhold til hvilken den er stiftet, kan de 
øvrige medlemmer også begrænse deres 
ansvar i aftalen, hvis den nationale 
lovgivning om gennemførelse af denne 
forordning giver dem mulighed for det.

Navnet på en EGTS, hvis medlemmer har 
begrænset ansvar, skal indeholde udtrykket 
"begrænset".

Navnet på en EGTS, hvis medlemmer har 
begrænset ansvar, skal indeholde udtrykket 
"begrænset".

Kravene til offentliggørelse af aftalen om 
samt vedtægter og regnskaber for en 
EGTS, hvis medlemmer har begrænset 
ansvar, skal som minimum modsvare dem,
der gælder for andre former for juridiske 
enheder, hvis medlemmer har begrænset 
ansvar, og som er stiftet i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor den 

Kravene til offentliggørelse af aftalen om 
samt vedtægter og regnskaber for en 
EGTS, hvis medlemmer har begrænset 
ansvar, skal som minimum modsvare det,
der gælder for andre former for juridiske 
enheder med begrænset ansvar i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor den 
pågældende EGTS har sit 



PE489.428v02-00 20/23 PR\937529DA.doc

DA

pågældende EGTS har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted.

vedtægtsmæssige hjemsted.

I tilfælde af en EGTS, hvis medlemmer har 
begrænset ansvar, kan medlemsstaterne 
kræve, at EGTS'en tegner passende 
forsikringer til dækning af de særlige risici, 
der er forbundet med de aktiviteter, der 
udføres af EGTS'en."

I tilfælde af en EGTS, hvis medlemmer har 
begrænset ansvar, kan alle berørte 
medlemsstater kræve, at EGTS'en tegner 
passende forsikringer til dækning af de 
særlige risici, der er forbundet med de 
aktiviteter, der udføres af EGTS'en, eller at 
den er omfattet af en garanti ydet af en 
bank eller en anden finansiel institution, 
som er etableret i medlemsstaten, eller er 
omfattet af en ordning, hvorved en 
offentlig myndighed eller medlemsstaten 
stiller en garanti."

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre en effektiv 
iværksættelse af denne forordning.

"1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre en effektiv 
iværksættelse af denne forordning, 
herunder bestemmelse af de kompetente 
myndigheder, der er ansvarlige for 
godkendelsen i henhold til deres juridiske 
og administrative ordninger.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning 
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 affattes således: Artikel 17 affattes således:
"Senest medio 2018 forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet 
og Regionsudvalget en evalueringsrapport 
om anvendelsen, effektiviteten, relevansen, 
merværdien på europæisk plan og 
mulighederne for forenkling af denne 
forordning.

"Senest den 1. august 2018 forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet 
og Regionsudvalget en rapport om 
anvendelsen af denne forordning, der på 
grundlag af indikatorer evaluerer dens 
effektivitet, relevans, merværdi på 
europæisk plan og mulighederne for 
forenkling].

Evalueringsrapporterne baseres på 
indikatorer, som Kommissionen vedtager 
ved hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 17a."

Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
17a, idet den fastlægger den liste over 
indikatorer, som der henvises til i første 
afsnit".

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 16
Forordning (EF) nr. 1082/2006
Artikel 17a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende artikel 17a indsættes: Følgende artikel 17a indsættes:

"Artikel 17a
Udøvelse af delegationen

"Artikel 17a
Udøvelse af delegationen

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel anførte betingelser. 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel anførte betingelser. 

2. De i denne forordning omhandlede
delegerede beføjelser tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

2. De delegerede beføjelser i artikel 17
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

3. Den i artikel 17 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

3. Den i artikel 17 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
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Rådet. Rådet.
Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der præciseres i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af de delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der præciseres i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af de delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

4. Så snart Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt, underretter den Europa-
Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

4. Så snart Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt, underretter den Europa-
Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

5. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet inden for en frist på to måneder fra 
meddelelsen har gjort indsigelse mod en 
delegeret retsakt, eller hvis både Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist har meddelt Kommissionen, at 
de ikke agter at gøre indsigelse herimod, 
træder den delegerede retsakt i kraft. 
Denne frist forlænges med to måneder på 
Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. 

5. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller
Rådet inden for en frist på tre måneder fra 
meddelelsen har gjort indsigelse mod en 
delegeret retsakt, eller hvis både Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist har meddelt Kommissionen, at 
de ikke agter at gøre indsigelse herimod, 
træder den i henhold til artikel 17 
vedtagne delegerede retsakt i kraft. Denne 
frist forlænges med tre måneder på 
Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Har hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af nævnte frist gjort 
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
offentliggøres den i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
dato, der er fastsat heri.

Har hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af nævnte frist gjort 
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
offentliggøres den i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
dato, der er fastsat heri.

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende og træder 
i kraft inden fristens udløb, hvis både 
Europa-Parlamentet og Rådet har meddelt 
Kommissionen, at de ikke agter at gøre 
indsigelse.

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende og træder 
i kraft inden fristens udløb, hvis både 
Europa-Parlamentet og Rådet har meddelt 
Kommissionen, at de ikke agter at gøre 
indsigelse.

Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en delegeret retsakt, træder 
retsakten ikke i kraft. Den institution, der 
gør indsigelse mod den delegerede retsakt, 
angiver begrundelsen for sin indsigelse."

Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod en delegeret retsakt, træder 
retsakten ikke i kraft. Den institution, der 
gør indsigelse mod den delegerede retsakt, 
angiver begrundelsen for sin indsigelse."

Or. en
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