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▼B
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)
Nr. 1082/2006
af 5. juli 2006
om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde
(EGTS)
Artikel 1
Karakteren af en EGTS
▼M1
1.
Der kan oprettes en europæisk gruppe for territorialt samarbejde
("EGTS") på Unionens område på de betingelser og med de begræns
ninger, der er fastsat i denne forordning.
2.
Formålet med en EGTS er at lette og fremme navnlig territorialt
samarbejde, herunder grænseoverskridende et eller flere af de grænse
overskridende, tværnationale, og interregionale samarbejdsområder,
mellem dens medlemmer, jf. artikel 3, stk. 1, med henblik på at
styrke Unionens økonomiske, sociale og territoriale samhørighed.
▼B
3.

En EGTS har status som juridisk person.

4.
En EGTS har i hver enkelt medlemsstat den videstgående rets- og
handleevne, som vedkommende medlemsstats nationale lovgivning
tillægger juridiske personer. Den kan i særdeleshed erhverve og
afhænde fast ejendom og løsøre samt ansætte personale og optræde
som part i retssager.
▼M1
5.
Hjemstedet for en EGTS skal være beliggende i en medlemsstat, i
henhold til hvis lovgivning mindst et af medlemmerne er etableret.
▼B
Artikel 2
Gældende lovgivning
▼M1
1.

En EGTS' organers handlinger er underlagt følgende:

a) denne forordning
b) den i artikel 8 omhandlede aftale, når dette udtrykkeligt tillades ved
denne forordning, og
c) for så vidt angår tilfælde, der ikke eller kun delvis er omfattet af
denne forordning, den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor
EGTS'en har sit hjemsted.
En EGTS betragtes som en enhed i den medlemsstat, hvor den har sit
hjemsted, hvis det er nødvendigt for at fastslå, hvilken lovgivning der
skal finde anvendelse i henhold til EU-lovgivning eller international
privatret.
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▼M1
1a.
En EGTS's aktiviteter i forbindelse med udførelse af de opgaver,
der er omhandlet i artikel 7, stk. 2 og 3, inden for Unionen er underlagt
gældende EU-lovgivning og national lovgivning, som præciseret i den i
artikel 8 omhandlede aftale.
De af en EGTS's aktiviteter, der medfinansieres af EU-budgettet, skal
opfylde kravene i gældende EU-lovgivning og den nationale lovgivning
vedrørende anvendelsen heraf.
▼B
2.
Når en medlemsstat består af flere territoriale enheder, som har
deres egne retsregler, omfatter henvisningen til den lovgivning, der
finder anvendelse i henhold til stk. 1, litra c), disse enheders lovgivning
under hensyn til den pågældende medlemsstats forfatningsmæssige
struktur.

Artikel 3
Sammensætning af en EGTS
▼M1
1.

Følgende enheder kan blive medlem af en EGTS:

a) medlemsstater eller myndigheder på nationalt plan
b) regionale myndigheder
c) lokale myndigheder
d) offentlige virksomheder som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF (1) eller offent
ligretlige organer som omhandlet i artikel 1, stk. 9, andet afsnit, i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF (2).
e) virksomheder, som varetager tjenester af almindelig økonomisk inter
esse i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning og national
lovgivning.
▼C1
f) nationale, regionale eller lokale myndigheder eller organer eller virk
somheder svarende til dem, der er omhandlet i litra d) og e), fra
tredjelande med forbehold af de betingelser, der er fastsat i
artikel 3a.
▼B
Sammenslutninger bestående af organer, som tilhører en eller flere af
disse kategorier, kan også være medlemmer.
▼M1
2.
En EGTS skal bestå af medlemmer, der er hjemmehørende på
mindst to medlemsstaters område, jf. dog artikel 3a, stk. 2 og 5.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om
samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vandog energiforsyning, transport samt posttjenester ("forsyningsvirksomheds
direktivet") (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om
samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs
kontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og
anlægskontrakter (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114).
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▼M1
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, der grænser op til mindst én af
disse medlemsstater, herunder regioner i dens yderste periferi, hvis disse
medlemsstater og tredjelande i fællesskab gennemfører aktioner for terri
torialt samarbejde eller gennemfører programmer, der støttes af Unio
nen.
Med henblik på denne forordning anses et tredjeland eller et OLT for at
grænse op til en medlemsstat, herunder regioner i dens yderste periferi,
hvis tredjelandet eller OLT'et og den pågældende medlemsstat deler en
fælles landegrænse, eller hvis både tredjelandet eller OLT'et og
medlemsstaten er støtteberettigede under et fælles maritimt grænseover
skridende eller international program under europæisk territorialt
samarbejde eller er støtteberettigede under et andet grænseoverskridende
eller havgrænseoverskridende samarbejdsprogram eller et samarbejds
program vedrørende havområder, inklusive når de er skilt ad af inter
nationale farvande.
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 peri
feri, hvis den pågældende medlemsstat finder, at EGTS'en er i over
ensstemmelse med anvendelsesområdet for dens territoriale samarbejde i
forbindelse med grænseoverskridende eller tværnationalt samarbejde
eller bilaterale forbindelser med de pågældende tredjelande.
3.
Med henblik på stk. 1 og 2 omfatter tredjelande, der grænser op til
en medlemsstat, herunder regionerne i dens yderste periferi, søgrænser
mellem de pågældende lande.
4.
I overensstemmelse med artikel 4a og med forbehold af betingel
serne i stk. 1 i nærværende artikel kan en EGTS også bestå af medlem
mer, der er hjemmehørende på mindst to medlemsstaters område,
herunder regionerne i deres yderste periferi, og et eller flere OLT'er
inklusive eller eksklusive medlemmer fra et eller flere tredjelande.
5.
I overensstemmelse med artikel 4a og med forbehold af betingel
serne i stk. 2 i nærværende artikel kan en EGTS også bestå af medlem
mer, der er hjemmehørende på kun én medlemsstats område, herunder
regionerne i dens yderste periferi, og et eller flere OLT'er inklusive eller
eksklusive medlemmer fra et eller flere tredjelande.
6.
En EGTS kan ikke oprettes udelukkende mellem medlemmer fra
en medlemsstat og et eller flere OLT'er, der har tilknytning til den
pågældende medlemsstat.
▼B
Artikel 4
Oprettelse af en EGTS
1.
Beslutningen om at oprette en EGTS træffes på de potentielle
medlemmers initiativ.
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▼B
2.

Hvert potentielt medlem:

a) meddeler den medlemsstat, i henhold til hvis lovgivning det er stif
tet, at det agter at deltage i en EGTS, og
b) sender denne medlemsstat en kopi af den foreslåede aftale og de
foreslåede vedtægter, jf. artikel 8 og 9.
▼M1
3.
Efter meddelelse fra det potentielle medlem, jf. stk. 2, godkender
den medlemsstat, der har modtaget denne meddelelse, under hensyn til
sin forfatningsmæssige struktur det potentielle medlems deltagelse i
EGTS'en og i aftalen, medmindre den pågældende medlemsstat finder,
at:
a) en sådan deltagelse eller aftalen ikke er forenelig med følgende:
i) denne forordning
ii) anden EU-lovgivning vedrørende EGTS'ens handlinger og akti
viteter
iii) national lovgivning i relation til det potentielle medlems befø
jelser og kompetencer
b) en sådan deltagelse ikke er berettiget af hensyn til den offentlige
interesse eller den offentlige orden i den pågældende medlemsstat,
eller
c) vedtægterne ikke er i overensstemmelse med aftalen.
I tilfælde af ikke-godkendelse begrunder medlemsstaten, hvorfor den
ikke kan give sin godkendelse, og foreslår, hvor det er relevant, de
nødvendige ændringer af aftalen.
Medlemsstaten træffer beslutning om godkendelse senest seks måneder
efter datoen for modtagelsen af en meddelelse i henhold til stk. 2. Hvis
den medlemsstat, der har modtaget meddelelsen, ikke gør indsigelse
inden udløbet af denne frist, betragtes deltagelsen af det potentielle
medlem og aftalen som godkendt. Den medlemsstat, hvor EGTS'ens
foreslåede hjemsted skal være beliggende, skal imidlertid formelt
godkende aftalen, for at EGTS'en kan oprettes.
Enhver anmodning om yderligere oplysninger fra medlemsstaten til et
potentielt medlem afbryder den i tredje afsnit omhandlede frist. Afbry
delsesperioden begynder dagen efter den dato, hvor medlemsstaten har
sendt sine bemærkninger til det potentielle medlem, og slutter, når det
potentielle medlem reagerer på bemærkningerne.
Den i tredje afsnit omhandlede frist afbrydes dog ikke, såfremt det
potentielle medlem besvarer medlemsstatens bemærkninger inden for
ti arbejdsdage efter afbrydelsesperiodens begyndelse.
Når medlemsstaterne træffer beslutning om et potentielt medlems
deltagelse i en EGTS, kan de anvende deres nationale lovgivning.
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▼M1
3a.
For så vidt angår en EGTS med potentielle medlemmer fra et
eller flere tredjelande, skal den medlemsstat, hvor EGTS’ foreslåede
hjemsted skal 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 hvert tredjeland har godkendt det potentielle
medlems deltagelse i henhold til enten:
a) betingelser og procedurer, der svarer til dem, der er fastsat i nærvæ
rende forordning, eller
b) i henhold til en aftale, der er indgået mellem mindst én medlemsstat,
i henhold til hvis lovgivning et potentielt medlem er etableret, og det
pågældende tredjeland.
▼B
4.
Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der har kompetence til
at modtage meddelelser og dokumenter som omhandlet i stk. 2.
▼M1
5.
Medlemmerne når til enighed om den i artikel 8 omhandlede aftale
og sikrer, at den er i overensstemmelse med godkendelsen i overens
stemmelse med stk. 3 i nærværende artikel.
6.
EGTS'en underretter de medlemsstater, under hvis lovgivning
EGTS'ens medlemmer er oprettet, om eventuelle ændringer af aftalen
eller vedtægterne. Bortset fra i tilfælde af et nyt medlems tiltrædelse i
henhold til stk. 6a, litra a), skal eventuelle ændringer af aftalen
godkendes af disse medlemsstater efter proceduren i denne artikel.
6a.
Følgende bestemmelser finder anvendelse,
medlemmer tiltræder en eksisterende EGTS:

såfremt

nye

a) såfremt et nyt medlem fra en medlemsstat, der allerede har godkendt
aftalen, tiltræder, skal en sådan tiltrædelse 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 hjemsted
b) såfremt et nyt medlem fra en medlemsstat, der endnu ikke har
godkendt aftalen, tiltræder, finder proceduren i stk. 6 anvendelse
c) såfremt et nyt medlem fra et tredjeland tiltræder en eksisterende
EGTS, skal en sådan tiltrædelse være genstand for en undersøgelse
ved den medlemsstat, hvor EGTS'ens har sit hjemsted, i overens
stemmelse med proceduren i stk. 3a.

Artikel 4a
Deltagelse af medlemmer fra et OLT
Såfremt en EGTS har et potentielt medlem fra et OLT, skal den
medlemsstat, som OLT'et har tilknytning til, forvisse sig om, at betin
gelserne i artikel 3a er opfyldt, og under hensyn til dens forbindelser
med OLT'et enten:
a) godkende det potentielle medlems deltagelse i overensstemmelse
med artikel 4, stk. 3, eller
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▼M1
b) skriftligt bekræfte overfor den medlemsstat, hvor EGTS'ens fores
låede 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.

Artikel 5
Erhvervelse af status som juridisk person og offentliggørelse i Den
Europæiske Unions Tidende
1.
Aftalen og vedtægterne og eventuelle senere ændringer registreres
og/eller offentliggøres i den medlemsstat, hvor den pågældende EGTS
har sit hjemsted, i overensstemmelse med gældende ret i denne
medlemsstat. EGTS'en får status som juridisk person på datoen for
registreringen eller offentliggørelsen af aftalen og vedtægterne, afhæn
gigt af hvad der indtræffer først. Medlemmerne underretter de berørte
medlemsstater og Regionsudvalget om aftalens og vedtægternes regi
strering eller offentliggørelse.

2.
EGTS'en sikrer, at der inden ti arbejdsdage efter aftalens og
vedtægternes registrering eller offentliggørelse sendes en anmodning
til Regionsudvalget, som er i overensstemmelse med modellen i
bilaget til denne forordning. Regionsudvalget fremsender derefter
denne anmodning til Den Europæiske Unions Publikationskontor med
henblik på offentliggørelse af 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 Euro
pæiske Unions Publikationskontor.

▼B
Artikel 6
Kontrol med forvaltningen af offentlige midler
1.
Kontrollen med en EGTS' forvaltning af offentlige midler tilrette
lægges af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor
EGTS'en har sit hjemsted. Den medlemsstat, hvor EGTS'en har sit
hjemsted, udpeger den myndighed, der har kompetence med hensyn
til denne opgave, inden den godkender deltagelsen i EGTS'en, jf.
artikel 4.

2.
Såfremt den nationale lovgivning i de andre berørte medlemsstater
kræver det, sørger myndighederne i den medlemsstat, hvor en EGTS har
sit hjemsted, for, at de kompetente myndigheder i de andre berørte
medlemsstater udfører kontrol på deres område med de af EGTS'ens
handlinger, der udføres i disse medlemsstater, og udveksler alle rele
vante oplysninger.

3.
Al kontrol skal udføres i overensstemmelse med internationalt
anerkendte revisionsstandarder.

▼M1
4.
Uanset stk. 1, 2 og 3 i denne artikel, finder den relevante lovgiv
ning om kontrol med EU-midler anvendelse, når en EGTS' opgaver som
nævnt i artikel 7, stk. 3, omfatter foranstaltninger, som medfinansieres
af Unionen.
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▼B
5.
Den medlemsstat, hvor en EGTS har sit hjemsted, underretter de
andre berørte medlemsstater om eventuelle problemer under kontrollen.

Artikel 7
Opgaver
1.
En EGTS udfører de opgaver, som medlemmerne har overdraget
til den i overensstemmelse med denne forordning. Dens opgaver fast
lægges i den aftale, som medlemmerne indgår, jf. artikel 4 og 8.
▼M1
2.
En EGTS handler inden for rammerne af de opgaver, som den har
fået overdraget, dvs. lettelse og fremme af det territoriale samarbejde
med henblik på at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhø
righed i Unionen og overvindelse af hindringer i det indre marked. Hver
opgave fastlægges af medlemmerne, inden for rammerne af den kompe
tence, som hvert medlem har, medmindre medlemsstaten eller tredje
landet 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 aktioner vedrørende territo
rialt samarbejde mellem dens medlemmer med sigte på det mål, der er
omhandlet i artikel 1, stk. 2, med eller uden finansielt bidrag fra Unio
nen.
Primært kan en EGTS' opgaver vedrøre gennemførelse af samarbejds
programmer eller dele heraf eller gennemførelse af operationer, der
støttes af Unionen gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvik
ling, Den Europæiske Socialfond og/eller Samhørighedsfonden.
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 opgaver, der vedrører de priori
terede investeringer, der er omhandlet i artikel 7 i Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af (1).
▼B
4.
De opgaver, der overdrages en EGTS af medlemmerne, må ikke
vedrøre udøvelse af beføjelser overdraget ved offentlig ret eller forplig
telser, som har til formål at beskytte statens eller andre offentlige
myndigheders almene interesser, herunder politi- og lovgivningsmæs
sige beføjelser, retspleje eller udenrigspolitik.
▼M1
En EGTS' forsamling, jf. artikel 10, stk. 1, litra a), kan dog i over
ensstemmelse med gældende EU-lovgivning og national lovgivning fast
lægge vilkårene og betingelserne for anvendelse af en infrastruktur, som
en EGTS forvalter, eller vilkårene og betingelserne for ydelse af en
tjeneste af almindelig økonomisk interesse, herunder afgifter og gebyrer,
der skal betales af brugerne.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af
17 december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske
Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde
(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259).
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▼B
5.
Medlemmerne af en EGTS kan med enstemmighed beslutte at
delegere udførelsen af dens opgaver til et af medlemmerne.

Artikel 8
Aftale
1.
En EGTS reguleres af en aftale, der indgås med enstemmighed
mellem dens medlemmer i overensstemmelse med artikel 4.
▼M1
2.

I aftalen præciseres:

a) EGTS'ens navn og hjemsted
b) Udstrækningen af det område på hvilket EGTS'en kan udføre sine
opgaver
c) EGTS'ens formål og opgaver
d) EGTS'ens varighed og betingelserne for dens opløsning
e) listen over EGTS'ens medlemmer
f) listen over EGTS'ens organer og deres respektive kompetencer
g) den gældende EU-lovgivning og nationale lovgivning i den
medlemsstat, hvor EGTS'en har sit hjemsted, med henblik på
fortolkning og gennemførelse af aftalen
h) den gældende EU-lovgivning og nationale lovgivning i den
medlemsstat, hvor EGTS'ens organer handler
i) eventuelt aftaler om deltagelse af medlemmer fra tredjelande eller
fra OLT'er, herunder fastsættelse af gældende ret, når EGTS'en
udfører opgaver i tredjelande eller OLT'er
j) den gældende EU-lovgivning og nationale lovgivning, der er direkte
relevant for EGTS'ens aktiviteter, som udføres i henhold til de i
aftalen specificerede opgaver
k) de regler, der gælder for EGTS’ens personale, samt principperne for
ordningerne vedrørende personaleforvaltning og ansættelsespro
cedurer
l) aftaler om EGTS'ens og medlemmernes ansvar, jf. artikel 12
m) de relevante aftaler om gensidig anerkendelse, herunder vedrørende
finansiel kontrol med forvaltningen af offentlige midler, og
n) procedurerne for vedtagelse af vedtægterne og ændring af aftalen,
som skal overholde forpligtelserne i artikel 4 og 5.
3.
Når en EGTS' opgaver kun vedrører forvaltningen af et
samarbejdsprogram eller en del heraf under forordning (EU) nr.
1299/2013, eller når en EGTS vedrører interregionalt samarbejde eller
netværk, er oplysningerne under stk. 2, litra b), ikke påkrævet.
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▼M1
Artikel 9
Vedtægter
1.
En EGTS' vedtægter vedtages enstemmigt af dens medlemmer på
grundlag af og i overensstemmelse med aftalen.
2.

En EGTS' vedtægter skal mindst præcisere følgende:

a) bestemmelserne for en EGTS' organers funktion og disse organers
beføjelser samt antallet af medlemmernes repræsentanter i de rele
vante organer
b) EGTS’ens beslutningsprocedurer
c) det eller de anvendte arbejdssprog
d) ordningerne for dens funktion
e) procedurerne vedrørende personaleforvaltning og -ansættelse
f) ordningerne for medlemmernes finansielle bidrag
g) de gældende regnskabs- og budgetbestemmelser for medlemmerne
h) bestemmelser om udpegelse af et uafhængigt organ, som skal fore
tage ekstern revision af EGTS'ens regnskaber og
i) procedurerne for ændring af vedtægterne, som skal overholde
forpligtelserne i artikel 4 og 5.
▼B
Artikel 10
En EGTS' organisation
1.

En EGTS skal mindst have følgende organer:

a) en forsamling, der består af repræsentanter for dens medlemmer
b) en direktør, der repræsenterer EGTS'en og handler på dens vegne.
2.
Vedtægterne kan indeholde bestemmelser om, at der skal være
flere organer med klart afgrænsede beføjelser.
3.
En EGTS hæfter over for tredjemand for de handlinger, som dens
organer udfører, selv når disse handlinger ikke falder ind under EGTS's
opgaver.

Artikel 11
Budget
1.
En EGTS udarbejder et årligt budget, der vedtages af forsamlin
gen, og som navnlig indeholder en komponent vedrørende løbende
udgifter og eventuelt en operationel komponent.
▼M1
2.
Udarbejdelsen af regnskabet, herunder, hvis det kræves, den ledsa
gende årsberetning, samt revision og offentliggørelse af dette regnskab
er underlagt den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor EGTS'en
har sit hjemsted.
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▼B
Artikel 12
Likvidation, konkursbehandling, betalingsstandsning og ansvar
1.
Med hensyn til likvidation, konkursbehandling, betalingsstands
ning og tilsvarende bobehandlinger er en EGTS omfattet af den lovgiv
ning i medlemsstaten, hvor den har sit hjemsted, medmindre andet er
fastsat i stk. 2 og 3.
▼M1
En EGTS hæfter for al sin gæld.
2.
Med forbehold af stk. 3, hæfter en EGTS' medlemmer, i det
omfang EGTS'ens aktiver ikke kan dække dens passiver, i forhold til
deres bidrag for EGTS'ens gæld, uanset dens art. Ordningerne
vedrørende finansielle bidrag fastsættes i vedtægterne.
Medlemmerne af en EGTS kan i vedtægterne forpligte sig til efter endt
medlemskab at være ansvarlige for forpligtelser i medfør af EGTS'ens
aktiviteter i deres medlemskabsperiode.
2a.
Er ansvaret hos mindst et medlem af en EGTS fra en medlems
stat begrænset i medfør af den nationale lovgivning, i henhold til
hvilken det er oprettet, 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 inde
holde udtrykket "begrænset".
Kravene til offentliggørelse af aftalen om samt vedtægter og regnskaber
for en EGTS, hvis medlemmer har begrænset ansvar, skal som
minimum svare til dem, der gælder for andre former for juridiske
enheder med begrænset ansvar i henhold til lovgivningen i den
medlemsstat, hvor den pågældende EGTS har sit hjemsted.
I tilfælde af en EGTS, hvis medlemmer har begrænset ansvar, kan
enhver berørt medlemsstat kræve, at EGTS'en tegner passende forsik
ringer til dækning af de særlige risici, der er forbundet med de aktivi
teter, der udføres af EGTS'en, eller at den er dækket af en garanti ydet
af en bank eller en anden finansiel institution, som er etableret i en
medlemsstat, eller er omfattet af en ordning, hvorved en offentlig
myndighed eller en medlemsstat stiller en garanti.
▼B
3.
Med forbehold af medlemsstaternes økonomiske ansvar i forhold
til enhver form for strukturfonds- eller samhørighedsfondsmidler, der
ydes en EGTS, er der ikke i denne forordning hjemmel for, at medlems
staterne har økonomisk ansvar i forhold til en EGTS, de ikke er medlem
af.

Artikel 13
Offentlig interesse
Hvis en EGTS udfører aktiviteter i strid med en medlemsstats bestem
melser om den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, folkesund
heden eller den offentlige sædelighed, eller i strid med den offentlige
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▼B
interesse i en medlemsstat, kan et kompetent organ i denne medlemsstat
forbyde disse aktiviteter på sit område eller kræve, at medlemmer, som
er stiftet i henhold til dens lovgivning, trækker sig tilbage fra EGTS'en,
medmindre den ophører med de pågældende aktiviteter.
Sådanne forbud må ikke være et middel til vilkårlig eller skjult
begrænsning af det territoriale samarbejde mellem EFTC'ens medlem
mer. Det kompetente organs afgørelse skal kunne revideres af en rets
instans.

Artikel 14
Opløsning
1.
Uanset aftalens bestemmelser om opløsning skal den kompetente
ret eller myndighed i den medlemsstat, hvor en EGTS har sit hjemsted,
ved en anmodning fra en kompetent myndighed med en berettiget inter
esse, bestemme, at en EGTS skal opløses, hvis den finder, at EGTS'en
ikke længere opfylder kravene i artikel 1, stk. 2, eller artikel 7 i denne
forordning, navnlig når EGTS'en handler uden for de opgaver, der er
fastsat i artikel 7. Den kompetente ret eller myndighed underretter alle
de andre medlemsstater, i henhold til hvis lovgivning medlemmerne er
stiftet, om enhver anmodning om opløsning af en EGTS.
2.
Den kompetente ret eller myndighed kan indrømme EGTS'en en
frist til at bringe forholdene i orden. Hvis EGTS'en ikke bringer forhol
dene i orden inden udløbet af denne frist, træffer den kompetente ret
eller myndighed afgørelse om opløsning af EGTS'en.

Artikel 15
Kompetence
1.
Tredjeparter, der mener sig krænket af en EGTS' handlinger eller
undladelser, kan forfølge deres krav ad rettens vej.
▼M1
2.
Medmindre andet er bestemt i denne forordning, finder EU-rettens
kompetenceregler anvendelse på tvister, som involverer en EGTS. I
tilfælde, der ikke er forudset i EU-retten, ligger kompetencen til at
bilægge tvister hos retterne i den medlemsstat, hvor EGTS'en har sit
hjemsted.
▼B
Kompetencen til at bilægge tvister i henhold til artikel 4, stk. 3 eller 6,
eller i henhold til artikel 13 ligger hos retterne i den medlemsstat, hvis
afgørelse anfægtes.
3.
Intet i denne forordning er til hinder for, at borgere kan udøve
deres nationale forfatningsmæssige appelrettigheder over for organer,
som er medlem af en EGTS, for så vidt angår:
a) administrative afgørelser om aktiviteter, der udføres af en EGTS
b) adgang til tjenester på deres eget sprog og
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▼B
c) adgang til oplysninger.
I sådanne tilfælde ligger kompetencen hos de kompetente retter i de
medlemsstater, i hvis forfatning der er hjemmel til påklage.

Artikel 16
Afsluttende bestemmelser
▼M1
1.
Medlemsstaterne vedtager bestemmelser til at sikre en effektiv
anvendelse af denne forordning, herunder med hensyn til fastlæggelsen
af kompetente myndigheder med ansvar for godkendelsesproceduren i
overensstemmelse med deres juridiske og administrative ordninger.
En medlemsstat kan, hvis det kræves i henhold til dens nationale lovgiv
ning, udarbejde en samlet liste over de opgaver, som medlemmerne af
en EGTS, der er oprettet i henhold til dens lovgivning, allerede har, for
så vidt angår det territoriale samarbejde, som omhandlet i artikel 3, stk.
1, i denne medlemsstat.
Medlemsstaten forelægger Kommissionen eventuelle bestemmelser, som
vedtages i henhold til denne artikel samt eventuelle ændringer heraf.
Kommissionen fremsender disse bestemmelser til de andre medlems
stater og Regionsudvalget.
1a.
De i stk. 1 omhandlede bestemmelser skal også, i det omfang de
vedrører en medlemsstat, som et OLT har tilknytning til, og under
hensyntagen til medlemsstatens forbindelser med OLT'et, sikre den
effektive anvendelse af denne forordning med hensyn til det pågældende
OLT, der grænser op til andre medlemsstater eller regionerne i disse
medlemsstaters yderste periferi.
▼B
2.
Medlemsstaterne kan bestemme, at der skal betales gebyrer i
forbindelse med registreringen af aftalen og vedtægterne. Disse
gebyrer må dog ikke overstige de administrative omkostninger herved.
▼M1
Artikel 17
Rapport
Senest den 1. august 2018 tilsender Kommissionen Europa-Parlamentet,
Rådet og Regionsudvalget en rapport om anvendelsen af denne forord
ning, der på grundlag af indikatorer evaluerer dens effektivitet, relevans,
merværdi på europæisk plan og mulighederne for forenkling.
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 17a, som fastlægger listen over de i stk.
1, omhandlede indikatorer.

Artikel 17a
Udøvelse af delegationen
1.
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommis
sionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
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▼M1
2.
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, stk.2,
tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 21 december
2013
3.
Delegationen af beføjelser i artikel 17, stk. 2, kan til enhver tid
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.En afgørelse om tilbage
kaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den
pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentlig
gørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et
senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldig
heden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.
Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, under
retter den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet herom.
5.
En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 2, træder
kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsi
gelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågæl
dende retsakt, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af
denne frist har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsi
gelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller
Rådets initiativ.s
▼B
Artikel 18
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den
Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes senest den 1. august 2007, med undtagelse af artikel 16,
som finder anvendelse fra den 1. august 2006.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i
hver medlemsstat.

