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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1302/2013
av den 17 december 2013
om ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt
samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra bildandet av sådana grupperingar och
deras funktion
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(4)

Grupperingar kan ha potential att stärka främjandet och
förverkligandet av en harmonisk utveckling av unionen
som helhet och den ekonomiska, sociala och territoriella
sammanhållningen av dess regioner i synnerhet samt att
bidra till att uppfylla målen i Europa 2020-strategin för
smart och hållbar tillväxt för alla (nedan kallad Europa
2020-strategin). Grupperingarna kan även bidra positivt
till att minska hindren för territoriellt samarbete mellan
regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade
eller demografiska nackdelar, inklusive den särskilda si
tuationen i de yttersta randområdena, och de kan utgöra
ett instrument för att öka samarbetet mellan tredjeländer,
utomeuropeiska länder och territorier samt unionens
gränsregioner, bland annat genom användning av unio
nens externa samarbetsprogram.

(5)

Erfarenheterna av de grupperingar som bildats hittills
visar att grupperingarna som ett rättsligt instrument
också används för samarbete vad gäller annan unions
politik än sammanhållningspolitik, inbegripetgenom att
genomföra program eller delar av program med annat
ekonomiskt stöd från unionen än stödet från samman
hållningspolitiken. Grupperingarnas måluppfyllelse och
effektivitet bör förbättras genom att de får en bredare
profil, genom att kvarstående hinder undanröjs och ge
nom att grupperingarnas bildande och verksamhet under
lättas, samtidigt som medlemsstaternas möjlighet att be
gränsa vilka insatser grupperingarna får utföra utan eko
nomiskt stöd från unionen upprätthålls. Enligt förordning
(EU) nr 1082/2006 har grupperingar i varje medlemsstat
den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juri
diska personer enligt den medlemsstatens nationella lags
tiftning., inbegripet möjligheten att ingå avtal med andra
grupperingar eller andra juridiska enheter i syfte att ge
nomföra gemensamma samarbetsprojekt för att bland
annat åstadkomma ett effektivare genomförande av mak
roregionala strategier.

(6)

Per definition verkar grupperingarna i mer än en med
lemsstat. Följaktligen finns det enligt förordning (EG)
nr 1082/2006 en möjlighet att i avtalet och stadgarna
för en gruppering ange tillämplig lagstiftning i vissa frå
gor. De fall där ett sådant angivande innebär att man,
inom den hierarki för tillämplig lagstiftning som anges i
den förordningen, ska ge prioritet åt den nationella lags
tiftningen i den medlemsstat där grupperingen har sitt
registrerade säte bör klargöras. Samtidigt bör bestämmel
serna om tillämplig lagstiftning i förordning (EG)
nr 1082/2006 utökas till att gälla en grupperings age
rande och verksamhet som är föremål för rättslig kont
roll från medlemsstaternas sida i varje enskilt fall.

(7)

Det faktum att lokala och regionala organ kan ha olika
status i medlemsstaterna resulterar i att behörigheterna
kan vara regionala på en sida av gränsen samtidigt som

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 175 tredje stycket,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de natio
nella parlamenten,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande (1),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1082/2006 (3) antog kommissionen den 29 juli
2011 en rapport till Europaparlamentet och rådet om
den förordningens tillämpning. I rapporten förklarade
kommissionen sin avsikt att föreslå ett begränsat antal
ändringar av förordning (EG) nr 1082/2006 för att un
derlätta såväl bildandet av grupperingarna som deras
verksamhet, och att föreslå förtydliganden av vissa befint
liga bestämmelser. Hinder för att bilda nya grupperingar
bör avskaffas samtidigt som man bibehåller kontinuiteten
hos och underlättar driften av befintliga grupperingar, så
att grupperingarna kan användas i större utsträckning
och bättre kan bidra till en konsekvent politik och sam
arbete mellan offentliga organ, utan att de nationella för
valtningarna och unionens förvaltningar får en tyngre
administrativ börda att bära.

(2)

Det bör vara medlemmarna i en gruppering och deras
nationella myndigheter som beslutar att bilda en sådan,
och detta bildande medför inte automatiskt med några
rättsliga eller ekonomiska fördelar på unionsnivå.

(3)

Genom Lissabonfördraget har en territoriell dimension
lagts till sammanhållningspolitiken och ordet gemenskapen
har ersatts med unionen. Den nya terminologin bör därför
införas i förordning (EG) nr 1082/2006.

(1) EUT C 191, 29.6.2012, s. 53.
(2) EUT C 113, 18.4.2012, s. 22.
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av
den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt sam
arbete (EGTS) (EUT L 210, 31.7.2006, s. 19).
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de är nationella på den andra sidan, särskilt i mindre eller
centraliserade medlemsstater. Det bör därför vara möjligt
för nationella myndigheter att bli medlemmar i en grup
pering jämsides med medlemsstaten.

(8)

Enligt förordning (EG) nr 1082/2006 får organ som bild
ats enligt privaträttslig lagstiftning bli medlemmar i en
gruppering på villkor att de betraktas som offentligrätts
liga organ enligt definitionen i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/18/EG (1), men i framtiden bör det
ges en möjlighet att använda grupperingarna för gemen
sam förvaltning av offentliga tjänster med särskild in
riktning på tjänster av allmänt ekonomiskt intresse eller
på infrastruktur. Andra privata eller offentligrättsliga ak
törer bör därför också kunna bli medlemmar av en grup
pering. Följaktligen bör förordningen också omfatta of
fentligrättsliga organ enligt definitionen i Europaparla
mentets och rådets direktiv 2004/17/EG (2) samt företag
som anförtrotts uppgiften att tillhandahålla tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse, inom områden såsom ut
bildning, sjukvård, sociala behov i samband med hälso
vård och omsorg, barnomsorg, tillgång till och åter
inträde på arbetsmarknaden, subventionerat boende
samt vård och social integrering av utsatta grupper.

(9)

Förordning (EG) nr 1082/2006 innehåller inte några när
mare bestämmelser om deltagande av enheter från tredje
länder i en gruppering som bildats i enlighet med för
ordningen, dvs. mellan medlemmar från minst två med
lemsstater. Med tanke på ytterligare anpassning av be
stämmelserna för samarbetet mellan en eller flera med
lemsstater och ett eller flera tredjeländer – framför allt i
samband med gränsöverskridande samarbete inom ramen
för det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI) och in
strumentet för stöd inför anslutningen (IPA II), men även
i samband med kompletterande finansiering från Europe
iska utvecklingsfonden och transnationellt samarbete
inom ramen för målet Europeiskt territoriellt samarbete,
där anslag från ENI och IPA II ska överföras för att slå
samman sådana anslag med anslagen från Europeiska
regionala utvecklingsfonden (Eruf) inom ramen för ge
mensamma samarbetsprogram – bör det fastställas ut
tryckliga bestämmelser om deltagande av medlemmar
från tredjeländer som gränsar till en medlemsstat, in
begripet dess yttersta randområden, i grupperingar som
bildas mellan minst två medlemsstater. Detta bör vara
möjligt om lagstiftningen i ett tredjeland eller avtal mel
lan minst en deltagande medlemsstat och ett tredjeland
tillåter detta.

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars
2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av
byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 30.4.2004,
s. 114).
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars
2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områ
dena vatten, energi, transporter och posttjänster (EUT L 134,
30.4.2004, s. 1).
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(10)

I syfte att stärka unionens ekonomiska, sociala och ter
ritoriella sammanhållning och därför särskilt öka effekti
viteten när det gäller det territoriella samarbetet, inbegri
pet samarbetet på antingen gränsöverskridande, trans
nationell eller interregional nivå eller flera av dessa nivåer
mellan medlemmarna i en gruppering, bör tredjeländer
som gränsar till en medlemsstat (inbegripet dess yttersta
randområden) tillåtas att delta i en gruppering. Insatser
inom ramen för program för europeiskt territoriellt sam
arbete bör därför, om de medfinansieras av unionen,
fortsätta att syfta till uppfyllandet av unionens samman
hållningspolitiska mål, även om de delvis eller helt ge
nomförs utanför unionens territorium och en gruppe
rings verksamhet således genomförs åtminstone i viss
utsträckning utanför unionens territorium. I detta sam
manhang, och när så är relevant, bör bidraget från verk
samheten inom en gruppering som även innehåller med
lemmar från tredjeländer som gränsar till minst en med
lemsstat (inbegripet dess yttersta randområde) till målen
för unionens utrikespolitik (t.ex. mål för utvecklingssam
arbete eller ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbe
te) förbli uteslutande indirekt, eftersom tyngdpunkten för
de berörda samarbetsprogrammen och följaktligen en
grupperings verksamhet främst bör ligga på unionens
sammanhållningspolitiska mål. Följaktligen är eventuella
mål i fråga om utvecklingssamarbete eller ekonomiskt,
finansiellt och tekniskt samarbete i förhållandet mellan
endast en medlemsstat (inbegripet dess yttersta rand
områden) och ett eller flera tredjeländer endast bimål
till de sammanhållningspolitiskt baserade målen för det
territoriella samarbetet mellan medlemsstaterna (inbegri
pet deras yttersta randområden). Därför utgör tredje styc
ket i artikel 175 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget) tillräcklig rättslig grund för
antagandet av denna förordning.

(11)

Som en följd av godkännandet av deltagande i en grup
pering när det gäller nationella, regionala, subregionala
och lokala myndigheter och organisationer, samt, i till
lämpliga fall, andra offentliga organ eller institutioner, in
begripet tillhandahållare av allmännyttiga tjänster, från ett
utomeuropeiskt land eller territorium, på grundval av rå
dets beslut 2013/755/EU (3) och med beaktande av avsik
ten att under programperioden 2014–2020 genom ett
särskilt tilläggsanslag inom ramen för den fleråriga bud
getramen förstärka samarbetet mellan å ena sidan unio
nens yttersta randområden och å andra sidan angränsande
tredjeländer och vissa utomeuropeiska länder och territo
rier enligt bilaga II till EUF-fördraget, och som angränsar
till dessa yttre randområden bör grupperingarna som ett
rättsligt instrument även vara öppet för medlemmar från
utomeuropeiska länder och territorier. Med hänsyn till
rättssäkerhet och öppenhet bör särskilda godkännandeför
faranden inrättas för anslutning av medlemmar från ett
utomeuropeiskt land eller territorium till en gruppering,
och vid behov även särskilda bestämmelser om tillämplig
lag för den berörda grupperingen med medlemmar från
ett utomeuropeiskt land eller territorium.

(3) Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associe
ring av utomeuropeiska länder och territorier med unionen (ULTbeslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).
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(12)

I förordning (EG) nr 1082/2006 görs skillnad mellan
avtalet, där villkoren för bildandet av den framtida grup
peringen fastställs, och stadgan, där villkoren för genom
förandet fastställs. Det har dock krävts enligt den förord
ningen att stadgan innehåller alla bestämmelser i avtalet.
Även om både avtalet och stadgan ska sändas till med
lemsstaterna är de två helt åtskilda dokument, och god
kännandeförfarandet bör begränsas till avtalet. Dessutom
bör en del moment som för närvarande omfattas av
stadgan istället ingå i avtalet.

(13)

Erfarenheterna från bildandet av grupperingar visar att
man sällan har lyckats få avtalet godkänt av en medlems
stat inom den föreskrivna tremånadsperioden. Den tids
fristen bör därför förlängas till sex månader. För att
trygga rättssäkerheten bör avtalet å andra sidan betraktas
som godkänt genom tyst medgivande sedan den tids
perioden löpt ut, i tillämpliga fall, i enlighet med de
berörda medlemsstaternas nationella lagstiftning (inbegri
pet deras respektive konstitutionella krav). Den medlems
stat där grupperingens föreslagna säte kommer att vara
beläget bör dock formellt godkänna avtalet. Medlemssta
terna bör kunna tillämpa nationella bestämmelser på för
farandet för godkännande av en potentiell medlem i
grupperingen eller införa särskilda regler inom ramen
för de nationella bestämmelserna för genomförandet av
förordning (EG) nr 1082/2006, men undantag från be
stämmelsen rörande tyst medgivande efter sexmånaders
perioden bör inte få förekomma utom enligt vad som
fastställs i den här förordningen.

(14)

(15)

Grunderna för en medlemsstats möjlighet att inte god
känna en potentiell medlems deltagande eller avtalet bör
fastställas. Nationell lagstiftning som föreskriver andra
regler och förfaranden än dem som fastställs i förordning
(EG) nr 1082/2006 bör dock inte beaktas när beslut om
godkännandet fattas.

Eftersom förordning (EG) nr 1082/2006 inte kan tilläm
pas i tredjeländer, bör den medlemsstat där gruppering
ens registrerade säte föreslås ligga när den godkänner
deltagande av potentiella medlemmar från tredjeländer
vars bildande omfattas av lagstiftningen i dessa tredjelän
der, förvissa sig om, i samråd med de medlemsstater
enligt vars lagstiftning de potentiella medlemmarna har
bildats, att tredjeländerna har tillämpat villkor och för
faranden som är likvärdiga med de som anges i förord
ning (EU) nr 1082/2006 eller följt internationella bilate
rala eller multilaterala avtal som ingåtts mellan Europa
rådets medlemsstater, oavsett om de även är medlems
stater i unionen, på grundval av den europeiska ramkon
ventionen om samarbete över riksgränser mellan lokala
och regionala samhällsorgan som undertecknades i Mad
rid den 21 maj 1980 och de tilläggsprotokollen som
antagits enligt den konventionen. Det bör också anges
att om flera unionsmedlemsstater och ett eller flera tred
jeländer är involverade, bör det räcka att ett sådant avtal
har slutits mellan tredjelandet och en deltagande unions
medlemsstat.
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(16)

För att nya medlemmar ska uppmuntras ansluta sig till
en befintlig gruppering, bör förfarandet för att ändra
avtal i sådana fall förenklas. Följaktligen bör sådana änd
ringar, om det rör sig om en ny medlem från en med
lemsstat som redan har godkänt avtalet, inte anmälas till
alla deltagande medlemsstater utan endast till den med
lemsstat enligt vars lagstiftning den potentiella medlem
men är inrättad samt den medlemsstat där grupperingen
har sitt registrerade säte. Påföljande ändringar av avtalet
bör anmälas till samtliga berörda medlemsstater. Denna
förenkling av ändringsförfarandet bör dock inte gälla i
fråga om en ny potentiell medlem från en medlemsstat
som ännu inte har godkänt avtalet eller från ett tredje
land eller ett utomeuropeiskt land eller territorium, efter
som det är nödvändigt att ge alla deltagande medlems
stater möjligheten att kontrollera om en sådan anslutning
överensstämmer med deras allmänintresse eller allmänna
ordning.

(17)

Förfarandena för godkännande av deltagande av potenti
ella medlemmar från utomeuropeiska länder och territo
rier bör involvera dessa medlemsstater. Beroende på det
särskilda styrningsförhållandet mellan medlemsstaten och
det utomeuropeiska landet eller territoriet bör medlems
staten antingen godkänna deltagande av den blivande
medlemmen från det utomeuropeiska landet eller territo
riet eller lämna skriftlig bekräftelse till den medlemsstat
där det registrerade sätet för grupperingen föreslås ligga
att de behöriga myndigheterna i det utomeuropeiska lan
det eller territoriet har godkänt den blivande medlem
mens deltagande i enlighet med villkor och förfaranden
som är likvärdiga med dem som fastställs i förordning
(EG) nr 1082/2006. Samma förfarande bör tillämpas om
en blivande medlem från ett utomeuropeiskt land eller
territorium vill ansluta sig till en befintlig gruppering.

(18)

Eftersom stadgan inte längre kommer att innehålla alla
bestämmelser i avtalet, bör både avtalet och stadgan re
gistreras eller offentliggöras. Av öppenhetsskäl bör des
sutom ett meddelande om beslutet att bilda en gruppe
ring offentliggöras i C-serien av Europeiska unionens offici
ella tidning. Av konsekvensskäl bör det meddelandet in
nehålla de uppgifter som anges i bilagan till förordning
(EG) nr 1082/2006 ändrad genom den här förordningen.

(19)

Syftet med en gruppering bör utvidgas till att omfatta
underlättande och främjande av territoriellt samarbete i
allmänhet, inklusive strategisk planering och hantering av
regionala och lokala frågor i linje med sammanhållnings
politiken och andra av unionens politikområden, vilket
därmed bidrar till Europa 2020-strategin eller till genom
förandet av makroregionala strategier. En gruppering bör
därför kunna genomföra insatser med annat ekonomiskt
stöd än stöd från unionens sammanhållningspolitik. Des
sutom bör varje medlem i varje medlemsstat eller tredje
land som är representerade ha varje befogenhet som
krävs för att en gruppering ska fungera effektivt, såvida
inte medlemsstaten eller tredjelandet godkänner att en
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medlem som inrättats enligt dess nationella lagstiftning
deltar trots att medlemmen i fråga inte har behörighet för
alla de uppgifter som anges i avtalet.
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(25)

Denna förordning bör inte omfatta de problem som
drabbar grupperingar i samband med gränsöverskridande
upphandling.

(26)

Med tanke på vikten av de regler som gäller för gruppe
ringens personal och de principer som styr formerna för
personalförvaltning och rekryteringsförfaranden, bör
dessa regler och principer anges i avtalet och inte i stad
gan. Det bör vara möjligt att i avtalet ange olika alterna
tiv beträffande valet av de bestämmelser som ska gälla
för grupperingens personal. De särskilda formerna för
personalförvaltning och rekryteringsförfaranden bör be
handlas i stadgan.

(20)

Grupperingen som rättsligt instrument är inte avsedd att
kringgå de ramar som Europarådets regelverk tillhanda
håller genom sina olika möjligheter och ramar för regio
nala och lokala myndigheters samarbete över gränserna,
inklusive den nyligen inrättade möjligheten att bilda eu
roregionala samarbetsgrupperingar (1), eller att tillhanda
hålla ett antal särskilda gemensamma bestämmelser som
enhetligt skulle styra alla sådana avtal i hela unionen.

(21)

Både en grupperings specifika uppgifter och medlemssta
ternas möjlighet att begränsa vilken verksamhet en grup
pering får bedriva utan ekonomiskt stöd från unionen,
bör anpassas till bestämmelserna för Eruf, Europeiska
socialfonden och Sammanhållningsfonden under pro
gramperioden 2014–2020.

(27)

Medlemsstaterna bör ytterligare använda sig av möjlighe
terna enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 883/2004 (2) att komma överens om att tillåta
undantag när det gäller fastställandet av tillämplig lags
tiftning enligt den förordningen till förmån för vissa per
soner eller persongrupper och att betrakta grupperingens
personal som en sådan persongrupp.

(22)

Det har fastställts i förordning (EG) nr 1082/2006 att en
grupperings uppgifter bl.a. inte omfattar rätten att utfärda
föreskrifter, som kan få olika rättsliga konsekvenser i
olika medlemsstater, men icke desto mindre bör en grup
perings församling kunna fastställa, om det uttryckligen
fastställs i avtalet, och i överensstämmelse med unions
rätten och nationell lagstiftning, villkoren för användning
av en infrastruktur som grupperingen förvaltar eller vill
koren enligt vilka en tjänst av allmänt ekonomiskt in
tresse kan tillhandahållas, inklusive vilka avgifter använ
darna ska betala.

(28)

Med tanke på vikten av de bestämmelser som gäller för
medlemmarnas ansvarsskyldighet bör dessa bestämmelser
anges i avtalet och inte i stadgan.

(29)

Om en gruppering som sitt enda mål har att förvalta ett
samarbetsprogram eller en del av ett sådant, som får stöd
av Eruf, eller om en gruppering rör mellanregionalt sam
arbete eller mellanregionala nätverk, bör det inte vara
nödvändigt att lämna uppgifter om det territorium där
grupperingen får utföra sina uppgifter. I det förra fallet
bör territoriets utsträckning definieras, och i förekom
mande fall ändras, i det berörda samarbetsprogrammet.
I det senare fallet skulle kravet på sådan information
kunna omintetgöra anslutningen av nya medlemmar till
mellanregionalt samarbete eller mellanregionala nätverk,
eftersom det i de flesta fall rör sig om immateriell verk
samhet.

(30)

De olika bestämmelserna om kontroll av förvaltningen av
offentliga medel å ena sidan och revisionen av gruppe
ringens räkenskaper å andra sidan bör förtydligas.

(31)

Grupperingar vars medlemmar har begränsat ansvar bör
särskiljas på ett tydligare vis från dem vars medlemmar
har obegränsat ansvar. För att ge grupperingar vars med
lemmar har begränsat ansvar möjlighet att genomföra
verksamhet som potentiellt skulle kunna resultera i skul
der, bör medlemsstaterna dessutom få möjlighet att kräva
att sådana grupperingar tecknar lämpliga försäkringar el
ler att sådana grupperingar omfattas av en lämplig finan
siell garanti för att täcka de särskilda risker som verk
samheten innebär.

(23)

Eftersom grupperingarna öppnas upp för medlemmar
från tredjeländer eller utomeuropeiska länder och territo
rier, bör avtalet fastställa de regler som gäller för deras
deltagande.

(24)

Utöver en hänvisning till tillämplig lagstiftning i allmän
het, såsom anges i artikel 2 i förordning (EG)
nr 1082/2006, bör avtalet även innehålla en förteckning
över unionsrätt och nationell lagstiftning som är tillämp
lig på grupperingen. Dessutom bör sådan nationell lags
tiftning kunna vara lagstiftningen i den medlemsstat där
grupperingens organ utövar sina befogenheter, särskilt
när det gäller den personal som arbetar under direktören
och som befinner sig i en annan medlemsstat än den
medlemsstat där grupperingen har sitt registrerade säte.
Avtalet bör också förteckna tillämplig unionsrätt och
nationell lagstiftning som är direkt relevant för den verk
samhet som grupperingen bedriver enligt de uppgifter
som anges i avtalet, inklusive när grupperingen förvaltar
offentliga tjänster av allmänt intresse eller infrastrukturer.

(1) Protokoll nr 3 till den europeiska ramkonventionen om samarbete
över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan, öppnat
för undertecknande den 16 november 2009.

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den
29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen
(EUT L 200, 7.6.2004, s. 1).
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Medlemsstaterna bör till kommissionen översända alla
bestämmelser, samt eventuella ändringar av dessa, som
antagits
för
att
genomföra
förordning
(EG)
nr 1082/2006. För att förbättra utbytet av information
och samordningen mellan medlemsstaterna, kommissio
nen och Regionkommittén, bör kommissionen översända
dessa bestämmelser till medlemsstaterna och Regionkom
mittén. Regionkommittén har inrättat en grupperings
plattform som ger alla berörda parter möjlighet att utbyta
såväl erfarenheter som god praxis samt att förbättra kom
munikationen när det gäller möjligheter och utmaningar
för grupperingar, genom att underlätta erfarenhetsutbytet
när det gäller bildandet av grupperingar på territoriell
nivå och genom att dela med sig av kunskaper om bästa
praxis i fråga om territoriellt samarbete.

En ny tidsfrist för rapporten om tillämpningen av för
ordning (EG) nr 1082/2006 bör fastställas. I enlighet
med kommissionens förändring i riktning mot mer evi
densbaserad politik, bör man i den rapporten behandla
de viktigaste utvärderingsfrågorna, inklusive resurseffekti
vitet, verkan, relevans, europeiskt mervärde samt ut
rymme för förenklingar och hållbarhet. Resurseffektivitet
bör bland annat bedömas med avseende på karaktären av
de försök internt inom kommissionens olika avdelningar
och mellan kommissionen och andra organ, såsom Eu
ropeiska utrikestjänsten, att sprida kunskap om EGTSinstrumentet. Kommissionen bör vidarebefordra den rap
porten till Europaparlamentet, rådet och, i enlighet med
artikel 307 första stycket i EUF-fördraget, till Regionkom
mittén. Den rapporten bör översändas senast den
1 augusti 2018.
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samarbete måste lämnas till kommissionen, bör den här
förordningen börja tillämpas sex månader efter datumet
för dess ikraftträdande. När medlemsstaterna anpassar
sina befintliga nationella bestämmelser bör de se till att
behöriga myndigheter med ansvar för godkännande av
grupperingar utses och att, i enlighet med deras rättsliga
och administrativa arrangemang, de myndigheterna bör
vara samma organ som de som ansvarar för att ta emot
underrättelser i enlighet med artikel 4 i förordning (EG)
nr 1082/2006.
(38)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att för
bättra det rättsliga instrument som grupperingarna utgör,
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemssta
terna utan snarare kan uppnås bättre på unionsnivå, kan
unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprin
cipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I
enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel
går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt
för att uppnå det målet, eftersom bildandet av en grup
pering är frivilligt, i enlighet med varje medlemsstats
konstitutionella system.

(39)

Förordning (EG) nr 1082/2006 bör därför ändras i enlig
het med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar av förordning (EG) nr 1082/2006

(34)

I syfte att fastställa en förteckning över indikatorer som
ska användas vid utvärderingen och utarbetandet av rap
porten om tillämpningen av förordning (EG)
nr 1082/2006, bör befogenheten att anta akter i enlighet
med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommis
sionen. Det är av särskild betydelse att kommissionen
genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbe
te, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder
och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta
handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet
och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och
på lämpligt sätt.

(35)

Befintliga grupperingar bör inte vara skyldiga att anpassa
sina avtal och stadgor till ändringarna av förordning (EU)
nr 1082/2006 som införts genom den här förordningen.

(36)

Det är nödvändigt att ange enligt vilket regelverk som
ska gälla för godkännandet av en gruppering som redan
inlett ett godkännandeförfarande innan tillämpnings
dagen för denna förordning.

(37)

För att man ska kunna anpassa befintliga nationella be
stämmelser i syfte att genomföra den här förordningen
innan programmen inom målet Europeiskt territoriellt

Förordning (EG) nr 1082/2006 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 1 ska ändras på följande sätt:
a) Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:
"1.
En europeisk gruppering för territoriellt sam
arbete (nedan kallad gruppering) får bildas på unionens
territorium enligt de villkor och bestämmelser som fö
reskrivs i denna förordning.
2.
En gruppering ska ha som mål att underlätta och
främja i synnerhet territoriellt samarbete, inklusive ett
eller flera samarbeten av samma eller olika natur, gräns
överskridande, transnationell och/eller mellanregional,
mellan dess medlemmar i enlighet med artikel 3.1,
med målet att stärka den ekonomiska, sociala och ter
ritoriella sammanhållningen i unionen."
b) Följande punkt ska läggas till:
"5.
En grupperings registrerade säte ska vara beläget i
en medlemsstat enligt vars lagstiftning minst en av med
lemmarna inrättats."
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2. Artikel 2 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
"1.
En grupperings organs insatser ska styras av föl
jande bestämmelser:
a) Denna förordning.
b) Det avtal som avses i artikel 8, under förutsättning
att det uttryckligen medges enligt denna förordning.
c) När det gäller frågor som inte eller endast delvis
regleras av denna förordning, den nationella lagstift
ningen i den medlemsstat där grupperingen har sitt
registrerade säte.
När det är nödvändigt att fastställa tillämplig lagstiftning
enligt unionsrätten eller internationell privaträtt ska
grupperingen betraktas som en enhet i den medlemsstat
där den har sitt registrerade säte."
b) Följande punkt ska införas:
"1a.
En grupperings verksamhet när det gäller att
genomföra uppgifter som avses i artikel 7.2 och 7.3
inom unionen ska regleras av tillämplig unionsrätt och
den nationella lagstiftning som anges i det avtal som
avses i artikel 8.
En grupperings verksamhet som medfinansieras genom
unionens budget ska uppfylla de krav som fastställs i
tillämplig unionsrätt och nationell lagstiftning rörande
tillämpning av den unionsrätten."
3. Artikel 3 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 första stycket ska ersättas med följande:
"1.
Följande enheter får bli medlemmar i en gruppe
ring:
a) Medlemsstater och myndigheter på nationell nivå.
b) Regionala myndigheter.
c) Lokala myndigheter.
d) Offentliga företag i den mening som avses i arti
kel 2.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/17/EG (*) eller offentligrättsliga organ i den
mening som avses i artikel 1.9 andra stycket
i
Europaparlamentets
och
rådets
direktiv
2004/18/EG (**).
e) Företag som anförtrotts driften av tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse i enlighet med tillämplig unions
rätt och nationell lagstiftning.
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f) Nationella, regionala och lokala myndigheter eller
organ eller offentliga företag, likvärdiga med dem
som avses i led d, från tredjeländer, med förbehåll
för de villkor som anges i artikel 3a.
___________
(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG
av den 31 mars 2004 om samordning av förfaran
dena vid upphandling på områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster (EUT L 134,
30.4.2004, s. 1).
(**) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG
av den 31 mars 2004 om samordning av förfaran
dena vid offentlig upphandling av byggentrepre
nader, varor och tjänster (EUT L 314, 30.4.2004,
s. 114)."

b) Punkt 2 ska ersättas med följande:
"2.
En gruppering ska bestå av medlemmar som finns
på minst två medlemsstaters territorium, utom när det
gäller grupperingar som anges i artikel 3a.2 och 3a.5."
4. Följande artikel ska införas:
"Artikel 3a
Anslutning av medlemmar från tredjeländer eller
utomeuropeiska länder eller territorier
1.
I enlighet med artikel 4.3a får en gruppering utgöras
av medlemmar som finns på minst två medlemsstaters
territorier och av ett eller flera tredjeländer som gränsar
till minst en av medlemsstaterna, inbegripet deras yttersta
randområden, om dessa medlemsstater och tredjeländer till
sammans genomför territoriella samarbetsinsatser eller pro
gram som stöds av unionen.
Med avseende på tillämpningen av denna förordning anses
ett tredjeland eller ett utomeuropeiskt land eller territorium
gränsa till en medlemsstat, inbegripet dess yttersta rand
områden, om tredjelandet eller det utomeuropeiska landet
eller territoriet och den medlemsstaten har en gemensam
landgräns eller om både tredjelandet eller det utomeurope
iska landet eller territoriet och en medlemsstat omfattas av
ett gemensamt gränsöverskridande eller transnationellt ma
ritimt program inom målet Europeiskt territoriellt sam
arbete eller av något annat samarbetsprogram som är
gränsöverskridande, havsöverskridande eller som rör havs
områden, även om de skiljs åt av internationellt vatten.
2.
En gruppering får utgöras av medlemmar som finns
på endast en medlemsstats territorium och på ett eller flera
tredjeländers territorier som gränsar till den medlemsstaten,
inbegripet dess yttersta randområden, om den berörda
medlemsstaten anser att den grupperingen är förenlig
med tillämpningsområdet för dess territoriella samarbete
inom ramen för gränsöverskridande eller transnationellt
samarbete eller bilaterala förbindelser med de berörda tred
jeländerna.
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3.
Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska tredje
länder som gränsar till en medlemsstat, inbegripet dess
yttersta randområden, innefatta sjögränser mellan de be
rörda länderna.
4.
I enlighet med artikel 4a och med förbehåll för de
villkor som anges i punkt 1 i den här artikeln får en
gruppering även utgöras av medlemmar som finns på minst
två medlemsstaters territorier, inbegripet deras yttersta
randområden, och ett eller flera utomeuropeiska länder eller
territorier, med eller utan medlemmar från ett eller flera
tredjeländer.
5.
I enlighet med artikel 4a och med förbehåll för de
villkor som anges i punkt 2 i den här artikeln får en
gruppering även utgöras av medlemmar som finns på en
dast en medlemsstats territorium, inbegripet dess yttersta
randområden, och av ett eller flera utomeuropeiska länder
eller territorier, med eller utan medlemmar från ett eller
flera tredjeländer.
6.
En gruppering får inte bildas mellan endast medlem
mar från en medlemsstat och ett eller flera utomeuropeiska
länder och territorier med anknytning till den medlemssta
ten."
5. Artikel 4 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 3 ska ersättas med följande:
"3.
Efter underrättelse enligt punkt 2 av en blivande
medlem ska den medlemsstat som har mottagit under
rättelsen, med beaktande av sin konstitutionella struktur,
godkänna den blivande medlemmens deltagande i grup
peringen och avtalet, såvida den medlemsstaten inte an
ser att
a) ett sådant deltagande eller avtalet är oförenligt med
i) denna förordning,
ii) annan unionsrätt som rör grupperingens insatser
och verksamhet, eller
iii) nationell lagstiftning som rör den blivande med
lemmens befogenheter och behörighet,
b) ett sådant deltagande inte är motiverat av skäl som
gäller allmänintresset eller den allmänna ordningen i
den medlemsstaten, eller
c) stadgan är oförenlig med avtalet.
Om godkännande inte ges ska medlemsstaten lämna en
motivering till varför den vägrar ge sitt godkännande
samt, när så är lämpligt, föreslå nödvändiga ändringar
av avtalet.
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Medlemsstaten ska fatta sitt beslut med avseende på
godkännande inom en period av sex månader från da
gen för mottagandet av en underrättelse i enlighet med
punkt 2. Om den medlemsstat som har mottagit under
rättelsen inte framför någon invändning inom den pe
rioden ska den blivande medlemmens deltagande och
avtalet anses vara godkänt. Den medlemsstat där grup
peringens föreslagna registrerade säte kommer att vara
beläget ska dock formellt godkänna avtalet innan grup
peringen kan inrättas.
Om medlemsstaten begär ytterligare information från
den blivande medlemmen ska den tidsfrist som avses i
tredje stycket avbrytas. Perioden för avbrottet ska inledas
dagen efter den dag då medlemsstaten sände sina syn
punkter till den blivande medlemmen och ska vara åt
minstone fram tills den blivande medlemmen har läm
nat ett svar på synpunkterna.
Den tidsfrist som avses i tredje stycket ska dock inte
avbrytas om den blivande medlemmen besvarar med
lemsstatens synpunkter inom tio arbetsdagar efter inled
ningen av perioden för avbrottet.
När beslut fattas om en blivande medlems deltagande i
en gruppering får medlemsstaterna tillämpa sina natio
nella regler."
b) Följande punkt ska införas:
"3a.
När det gäller en gruppering med blivande med
lemmar från ett eller flera tredjeländer, ska den med
lemsstat där grupperingens föreslagna registrerade säte
kommer att vara beläget, i samråd med de övriga be
rörda medlemsstaterna, förvissa sig om att de villkor
som fastställs i artikel 3a är uppfyllda och att varje
tredjeland har godkänt de blivande medlemmarnas del
tagande i enlighet med antingen
a) villkor och förfaranden som är likvärdiga med dem
som fastställs i denna förordning, eller
b) ett avtal som ingåtts mellan minst en medlemsstat
enligt vars lagar en blivande medlem har inrättats
och ett sådant tredjeland."
c) Punkterna 5 och 6 ska ersättas med följande:
"5.
Medlemmarna ska enas om det avtal som avses i
artikel 8 och se till att det överensstämmer med god
kännandet i enlighet med punkt 3 i den här artikeln.
6.
Varje ändring av avtalet eller stadgan ska anmälas
av grupperingen till de medlemsstater enligt vars lags
tiftning grupperingens medlemmar har inrättats. Varje
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ändring av avtalet, utom vid anslutning av en ny med
lem enligt punkt 6a a – ska godkännas av dessa med
lemsstater enligt förfarandet i denna artikel."
d) Följande punkt ska läggas till:
"6a.
Följande bestämmelser ska gälla vid anslutning
av nya medlemmar till en befintlig gruppering:
a) Vid anslutning av en ny medlem från en medlemsstat
som redan har godkänt avtalet ska sådan anslutning
endast godkännas av den medlemsstat enligt vars
lagar den nya medlemmen har inrättats, i enlighet
med det förfarande som anges i punkt 3, samt an
mälas till den medlemsstat där grupperingen har sitt
registrerade säte.
b) Vid anslutning av en ny medlem från en medlemsstat
som ännu inte har godkänt avtalet, ska det för
farande som anges i punkt 6 tillämpas.

20.12.2013

medlemsstat där den berörda grupperingen har sitt registre
rade säte, i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning i
den medlemsstaten. Grupperingen ska få status som juridisk
person den dag då den registreras eller då avtalet och stad
gan offentliggörs, beroende på vilket som inträffar först.
Medlemmarna ska underrätta de berörda medlemsstaterna
och Regionkommittén om registreringen eller offentliggö
randet av avtalet och stadgan.

2.
Grupperingen ska se till att inom tio arbetsdagar efter
registreringen eller offentliggörandet av avtalet och stadgan
till Regionkommittén sända en begäran i enlighet med mal
len i bilagan till denna förordning. Regionkommittén ska
därefter sända begäran till Europeiska unionens publika
tionsbyrå för offentliggörande i C-serien av Europeiska unio
nens officiella tidning av ett meddelande om att grupperingen
bildats, tillsammans med de uppgifter som anges i bilagan
till denna förordning."

8. Artikel 6.4 ska ersättas med följande:
c) Vid anslutning av en ny medlem från ett tredjeland
till en befintlig gruppering ska anslutningen vara fö
remål för granskning av den medlemsstat där grup
peringen har sitt registrerade säte i enlighet med det
förfarande som anges i punkt 3a."
6. Följande artikel ska införas:
"Artikel 4a
Deltagande av medlemmar från ett utomeuropeiskt
land eller territorium
När det gäller en gruppering med en blivande medlem från
ett utomeuropeiskt land eller territorium ska den medlems
stat till vilken det utomeuropeiska landet eller territoriet är
knutet förvissa sig om att villkoren i artikel 3a är uppfyllda
och, med beaktande av sitt förhållande till det utomeuro
peiska landet eller territoriet, antingen
a) godkänna den blivande medlemmens deltagande i enlig
het med artikel 4.3, eller
b) lämna skriftlig bekräftelse till den medlemsstat där grup
peringens föreslagna registrerade säte kommer att vara
beläget att de behöriga myndigheterna i det utomeuro
peiska landet eller territoriet har godkänt den blivande
medlemmens deltagande i enlighet med villkor och för
faranden som är likvärdiga med dem som fastställs i
denna förordning."
7. Artikel 5 ska ersättas med följande:

"4.
Trots vad som sägs i punkterna 1, 2 och 3 i den här
artikeln ska relevant lagstiftning om kontrollen av medel
som tillhandahålls från unionen tillämpas när gruppering
ens uppgifter enligt artikel 7.3 omfattar åtgärder som sam
finansieras av unionen."

9. Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a) Punkterna 2 och 3 ska ersättas med följande:

"2.
En gruppering ska verka inom gränserna för sina
uppgifter, nämligen att underlätta och främja territoriellt
samarbete för att stärka den ekonomiska, sociala och
territoriella sammanhållningen inom unionen och över
vinna hinder för den inre marknaden. Varje uppgift ska
fastställas av grupperingens medlemmar som omfattas
av varje medlems behörighet, såvida inte medlemsstaten
eller tredjelandet godkänner att en medlem som inrättats
enligt dess nationella lagstiftning deltar trots att med
lemmen i fråga inte har behörighet för alla de uppgifter
som anges i avtalet.

3.
En gruppering får genomföra särskilda insatser
inom territoriellt samarbete mellan medlemmarna i syfte
att uppfylla det mål som avses i artikel 1.2, med eller
utan ekonomiskt stöd från unionen.

"Artikel 5
Förvärvande av status som juridisk person och
offentliggörande i Europeiska unionens officiella
tidning
1.
Avtalet och stadgan samt varje senare ändring av
dessa ska registreras eller offentliggöras, eller båda, i den

Huvudsakligen får en grupperings uppgifter röra genom
förandet av samarbetsprogram, eller delar därav, eller
genomförandet av insatser som stöds av unionen genom
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska so
cialfonden och/eller Sammanhållningsfonden.
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Medlemsstaterna får begränsa vilka uppgifter gruppe
ringarna får genomföra utan ekonomiskt stöd från unio
nen. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13
gäller dock att medlemsstaterna inte får utesluta upp
gifter som rör investeringsprioriteringarna enligt artikel 7
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1299/2013 (*).
___________
(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om sär
skilda bestämmelser för stöd från Europeiska regio
nala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territo
riellt samarbete (EUT 347, 20.12.2013, s. 259)."

b) I punkt 4 ska följande stycke läggas till:
"En grupperings församling enligt artikel 10.1 a får
dock, i enlighet med unionsrätt och nationell lagstift
ning, fastställa villkoren för användningen av en infra
struktur som grupperingen förvaltar, eller villkoren en
ligt vilka en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse till
handahålls, inklusive vilka avgifter som användarna ska
betala."
10. Artikel 8.2 ska ersättas med följande:
"2.

I avtalet ska följande anges:

a) Namnet på grupperingen och dess registrerade säte.
b) Det territorium inom vilket grupperingen får utföra sina
uppgifter.
c) Grupperingens mål och uppgifter.

j)
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Tillämplig unionsrätt och nationell lagstiftning som är
direkt relevant för grupperingens verksamhet som ut
förs enligt de uppgifter som anges i avtalet.

k) De bestämmelser som ska tillämpas för grupperingens
personal och de principer som styr personalförvaltning
och rekryteringsförfaranden.
l)

Regler rörande grupperingens och dess medlemmars
ansvar enligt artikel 12.

m) De lämpliga formerna för ömsesidigt erkännande, bl.a.
för finansiell kontroll av förvaltningen av offentliga
medel.
n) Förfarandena för antagande av stadgan och ändring av
avtalet, vilka ska överensstämma med de åligganden
som anges i artiklarna 4 och 5.
3.
När en grupperings uppgifter endast rör förvaltningen
av ett samarbetsprogram, eller en del av ett sådant, enligt
förordning (EU) nr 1299/2013, eller när en gruppering
bildats för mellanregionalt samarbete eller nätverk, krävs
inte de uppgifter som anges i punkt 2 b."
11. Artikel 9 ska ersättas med följande:
"Artikel 9
Stadgan
1.
En grupperings stadga ska antas av dess medlemmar
genom enhälligt beslut på grundval av och i enlighet med
avtalet.
2.

Grupperingens stadga ska minst innehålla följande:

d) Grupperingens varaktighet och de villkor som gäller
dess upplösning.

a) Bestämmelser om arbetssätt för grupperingens organ
och deras befogenheter samt uppgift om antalet företrä
dare för medlemmarna i de relevanta organen.

e) En förteckning över grupperingens medlemmar.

b) Bestämmelser om grupperingens beslutsförfaranden.

f)

c) Bestämmelser om grupperingens arbetsspråk.

En förteckning över grupperingens organ och deras
respektive befogenheter.

g) Tillämplig unionsrätt och nationell lagstiftning i den
medlemsstat där grupperingen har sitt registrerade
säte med avseende på tolkningen och genomförandet
av avtalet.
h) Tillämplig unionsrätt och nationell lagstiftning i den
medlemsstat där grupperingens organ verkar.
i)

Formerna för deltagande av medlemmar från tredjelän
der eller från utomeuropeiska länder och territorier i
tillämpliga fall, inbegripet fastställande av tillämplig
lagstiftning i fall där grupperingen utför uppgifter i
tredjeländer eller utomeuropeiska länder eller territorier.

d) Bestämmelser om hur verksamheten ska bedrivas.
e) Bestämmelser om förfaranden för personalförvaltning
och rekrytering.
f) Arrangemang för de ekonomiska bidragen från medlem
marna.
g) Tillämpliga redovisnings- och budgetregler för medlem
marna.
h) Bestämmelser för utnämnandet av den oberoende externa
revisor som ska granska grupperingens räkenskaper.
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i) Bestämmelser om förfaranden för att ändra stadgan,
vilka ska överensstämma med de åligganden som anges
i artiklarna 4 och 5."
12. Artikel 11.2 ska ersättas med följande:
"2.
Upprättandet av grupperingens årsredovisning, inklu
sive, när så krävs, årsberättelsen samt revisionen och offent
liggörandet av denna redovisning ska regleras av den na
tionella lagstiftningen i den medlemsstat där grupperingen
har sitt registrerade säte."
13. Artikel 12 ska ändras på följande sätt:
a) I punkt 1 ska följande stycke läggas till:
"En gruppering ska vara ansvarig för alla sina skulder."
b) Punkt 2 ska ersättas med följande:
"2.
Om grupperingens tillgångar är otillräckliga för
att täcka dess skulder, ska grupperingens medlemmar,
utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3, vara
ansvariga för grupperingens skulder oavsett vilken typ
av skulder det gäller, och varje medlems andel ska fast
ställas i förhållande till dess ekonomiska bidrag. Över
enskommelser för de ekonomiska bidragen ska faststäl
las i stadgan.
Grupperingens medlemmar får i stadgan föreskriva att
de, även sedan deras medlemskap i grupperingen har
upphört, fortsatt kommer att vara ansvariga för skyldig
heter som uppkommit i samband med grupperingens
verksamhet under den tid de var medlemmar.
2a.
Om grupperingen har minst en medlem från en
medlemsstat vars ansvar är begränsat som en följd av
den nationella lagstiftning enligt vilken den har inrättats,
får också de andra medlemmarna begränsa sitt ansvar i
avtalet såvida detta är möjligt enligt den nationella lags
tiftning genom vilken denna förordning genomförs.
Namnet på en gruppering vars medlemmar har begrän
sat ansvar ska innehålla ordet begränsat.
Kraven på offentliggörande av avtal, stadga och räken
skaper när det gäller en gruppering vars medlemmar har
begränsat ansvar ska motsvara minst de krav som gäller
för andra rättssubjekt med begränsat ansvar enligt lags
tiftningen i den medlemsstat där grupperingen har sitt
registrerade säte.
Om grupperingens medlemmar har begränsat ansvar, får
varje berörd medlemsstat kräva att grupperingen ska
teckna lämpliga försäkringar eller att den ska omfattas
av en garanti utställd av en bank eller annat finansinsti
tut som är etablerat i en medlemsstat eller omfattas
av ett instrument som en offentlig myndighet eller
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medlemsstaten lämnar som garanti för att täcka de
risker som är förknippade med grupperingens
verksamhet."
14. I artikel 15.2 ska första stycket ersättas med följande:
"2.
Unionsrätten om behörighet ska tillämpas på tvister
som en gruppering är inblandad i om inget annat föreskrivs
i denna förordning. I de fall som inte omfattas av unions
rätten ska domstolarna i den medlemsstat där grupperingen
har sitt registrerade säte vara behöriga att avgöra tvister."
15. Artikel 16 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
"1.
Medlemsstaterna ska anta åtgärder för att säker
ställa en effektiv tillämpning av denna förordning, in
klusive när det gäller fastställande av de behöriga myn
digheter som ansvarar för godkännandeförfarandet i en
lighet med deras rättsliga och administrativa arrange
mang.
Om så krävs enligt den nationella lagstiftningen i en
medlemsstat, får denna upprätta en uttömmande för
teckning över vilka uppgifter som redan åligger med
lemmarna av en gruppering i den mening som avses i
artikel 3.1 som bildats enligt dess lagstiftning, i fråga
om territoriellt samarbete inom den medlemsstaten.
Medlemsstaten ska till kommissionen överlämna alla be
stämmelser som antagits enligt denna artikel samt alla
ändringar av dem. Kommissionen ska översända dessa
bestämmelser till de andra medlemsstaterna och till Re
gionkommittén."
b) Följande punkt ska införas:
"1a.
De bestämmelser som avses i punkt 1 ska, i den
mån de rör en medlemsstat till vilken ett utomeurope
iskt land eller territorium har anknytning och med be
aktande av medlemsstatens förhållande till det utom
europeiska landet eller territoriet, även säkerställa den
faktiska tillämpningen av denna förordning med avse
ende på det utomeuropeiska landet eller territoriet som
gränsar till andra medlemsstater eller deras yttersta rand
områden."
16. Artikel 17 ska ersättas med följande:
"Artikel 17
Rapport
Senast den 1 augusti 2018 ska kommissionen till Europa
parlamentet, rådet och Regionkommittén överlämna en
rapport om tillämpningen av denna förordning med utvär
dering, baserad på indikatorer, av dess effektivitet, verkan,
relevans, europeiskt mervärde och utrymme för förenkling.
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Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter
i enlighet med artikel 17a för att fastställa förteckningen
över de indikatorer som avses i första stycket."
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Artikel 2
Övergångsbestämmelser
1.
Grupperingar som bildats före den 21 december 2013 är
inte skyldiga att anpassa sitt avtal och sina stadgar till bestäm
melserna i förordning (EG) nr 1082/2006, ändrad genom den
här förordningen.

17. Följande artikel ska införas:
"Artikel 17a
Utövande av delegering
1.
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kom
missionen med förbehåll för de villkor som anges i denna
artikel.
2.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i
artikel 17 andra stycket ska ges till kommissionen för en
period av fem år från och med den 21 december 2013.
3.
Den delegering av befogenheter som avses i artikel 17
andra stycket får när som helst återkallas av Europaparla
mentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att
delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upp
hör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det
offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid
ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte gil
tigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.
Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska
den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.
En delegerad akt som antas enligt artikel 17 andra
stycket ska träda i kraft endast om varken Europaparlamen
tet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade
akten inom en period av tre månader från den dag då akten
delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Euro
paparlamentet och rådet, före utgången av den perioden,
har underrättat kommissionen om att de inte kommer att
invända. Denna period ska förlängas med tre månader på
Europaparlamentets eller rådets initiativ."

2.
För grupperingar för vilka ett förfarande enligt artikel 4 i
förordning (EG) nr 1082/2006 inleddes före den 22 juni 2014
och för vilka endast registreringen eller offentliggörandet enligt
artikel 5 i förordning (EG) nr 1082/2006 återstår, ska avtalet
och stadgarna registreras och/eller offentliggöras enligt bestäm
melserna i förordning (EG) nr 1082/2006 i dess lydelse innan
den ändrades genom den här förordningen.
3.
Grupperingar för vilka ett förfarande enligt artikel 4 i
förordning (EG) nr 1082/2006 inletts mer än sex månader
före den 22 juni 2014 ska godkännas i enlighet med bestäm
melserna i förordning (EG) nr 1082/2006 i dess lydelse innan
den ändrades genom den här förordningen.
4.
Andra grupperingar än de som avses i punkterna 2 och 3
i den här artikeln för vilka ett förfarande enligt artikel 4 i för
ordning (EG) nr 1082/2006 inleddes före den22 juni 2014 ska
godkännas i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG)
nr 1082/2006 i dess ändrade lydelse enligt den här förordning
en.
5.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna de nöd
vändiga ändringar av de nationella bestämmelserna som antagits
i enlighet med artikel 16.1 i förordning (EG) nr 1082/2006,
ändrad genom den här förordningen, senast den 22 juni 2014.
Artikel 3
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Det ska tillämpas från och med den 22 juni 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2013.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

M. SCHULZ

R. ŠADŽIUS

Ordförande

Ordförande
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BILAGA
Mall för de uppgifter som ska lämnas enligt artikel 5.2
BILDANDE AV EN EUROPEISK GRUPPERING FÖR TERRITORIELLT SAMARBETE (EGTS)
Av namnet på en gruppering vars medlemmar har begränsat ansvar ska det framgå att medlemmarna har begränsat ansvar
(artikel 12.2a).
Asterisk* = obligatorisk uppgift
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Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om information och artikel 4
och 4a i EGTS förordningen
Europaparlamentet, rådet och kommissionen beslutar att vidta mer samordnade åtgärder för att sprida
information mellan och inom institutionerna och medlemsstaterna om EGTS som ett alternativt instrument
för territoriellt samarbete på alla politikområden i unionen.
I detta sammanhang uppmanar Europaparlamentet, rådet och kommissionen särskilt medlemsstaterna att
vidta lämpliga åtgärder för samordning och kommunikation mellan nationella myndigheter och mellan
myndigheter i olika medlemsstater för att garantera tydlighet, effektivitet och öppenhet i förfarandena för
godkännande av nya grupperingar inom de fastställda tidsfristerna.
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Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om artikel 1.9 i EGTS
förordningen
Europaparlamentet, rådet och kommissionen beslutar följande: När medlemsstaterna genom tillämpning av
artikel 9.2 i i förordning (EU) nr 1082/2006, i dess ändrade lydelse, utvärderar de bestämmelser som enligt
förslaget till avtal ska tillämpas för grupperingens personal ska de sträva efter att beakta de olika anställ
ningsformer som grupperingen kan välja mellan, både privaträttsliga och offentligrättsliga.
Om anställningsavtalen för grupperingens personal regleras av privaträttsliga bestämmelser ska medlems
staterna också beakta relevant unionslagstiftning, t.ex. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) samt tillhörande rättspraxis
i de medlemsstater som ingår i grupperingen.
Europaparlamentet, rådet och kommissionen fastslår också att om anställningsavtalen för grupperingens
personal regleras av offentligrättsliga bestämmelser ska tillämplig nationell rätt vara den som gäller i den
medlemsstat där grupperingens respektive organ är beläget. Offentlig nationell rätt i den medlemsstat där
grupperingen har sitt registrerade säte kan dock tillämpas på de personer som redan omfattas av dessa
bestämmelser innan de anställs av grupperingen.
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Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om Regionkommitténs roll i
samband med EGTS-plattformen
Europaparlamentet, rådet och kommissionen erkänner Regionkommitténs viktiga arbete med EGTS-platt
formen och uppmuntrar Regionkommittén att fortsätta att följa verksamheten i aktiva och planerade
grupperingar, att organisera utbyte av bästa metoder och att kartlägga gemensamma problem.
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