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ROZPORZĄDZENIE (WE) nr .../2006 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

I RADY

z dnia

w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 159 akapit 

trzeci,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów2,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu3,

  

1 Dz.U. C 255 z 14.10.2005, str. 76.
2 Dz.U. C 71 z 22.3.2005, str. 46.
3 Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w 

Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia ... (dotychczas nieopublikowane 
w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia ... (dotychczas 
nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 159 akapit trzeci Traktatu przewiduje podjęcie szczególnych działań poza funduszami, 

o których mowa w akapicie pierwszym tego artykułu, dla osiągnięcia celu spójności 

społecznej i gospodarczej, przewidzianego w Traktacie. Harmonijny rozwój całej 

Wspólnoty oraz większa spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna wymagają 

wzmocnienia współpracy terytorialnej. W tym celu właściwe jest podjęcie środków 

niezbędnych do poprawy warunków, w których realizowane są działania związane ze 

współpracą terytorialną.

(2) Niezbędne jest podjęcie środków w celu zmniejszenia istotnych trudności napotykanych 

przez państwa członkowskie, a w szczególności przez władze regionalne i lokalne, podczas 

realizacji działań związanych ze współpracą terytorialną, a także w trakcie zarządzania 

tymi działaniami, w ramach różnych praw i procedur krajowych.

(3) Mając na uwadze przede wszystkim wzrost ilości granic lądowych i morskich Wspólnoty 

w wyniku jej rozszerzenia, niezbędne jest ułatwienie wzmacniania współpracy terytorialnej 

we Wspólnocie.

(4) Istniejące instrumenty, takie jak europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych, 

okazały się słabo przystosowane do kształtowania zorganizowanej współpracy w ramach 

inicjatywy INTERREG w okresie programowania 2000–2006.

(5) Dorobek prawny Rady Europy przewiduje różne możliwości i ramy ponadgranicznej 

współpracy władz regionalnych i lokalnych. Niniejszy instrument nie ma na celu obejście 

tych ram ani ustanowienie zbioru szczególnych wspólnych zasad, którym podlegałyby 

jednakowo wszystkie tego typu porozumienia w całej Wspólnocie.
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(6) Rozporządzenie Rady (WE) nr .../... z dnia ...* ustanawiające przepisy ogólne dotyczące

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności1 zwiększa środki na rzecz wsparcia europejskiej współpracy 

terytorialnej.

(7) Konieczne jest również ułatwienie i kontrolowanie realizacji działań związanych ze 

współpracą terytorialną, do których Wspólnota nie wnosi wkładu finansowego.

(8) W celu pokonania przeszkód utrudniających współpracę terytorialną, konieczne jest 

ustanowienie na poziomie wspólnotowym instrumentu współpracy pozwalającego na 

tworzenie na terytorium Wspólnoty ugrupowań zajmujących się współpracą, 

wyposażonych w osobowość prawną, zwanych „europejskimi ugrupowaniami współpracy 

terytorialnej” (EUWT). Przystępowanie do EUWT powinno być dobrowolne.

(9) Właściwe jest wyposażenie EUWT w zdolność do działania w imieniu swoich członków, a 

w szczególności tworzących ją władz regionalnych i lokalnych.

(10) Zadania i kompetencje EUWT mają być określane w konwencji.

(11) EUWT powinno mieć możliwość podejmowania działań w celu realizacji programów lub 

projektów współpracy terytorialnej współfinansowanych przez Wspólnotę, w 

szczególności w ramach funduszy strukturalnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

.../...** i z rozporządzeniem (WE) nr .../... Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ...*

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego2, albo podejmowania działań 

w celu programów współpracy terytorialnej będących wyłączną inicjatywą państw 

członkowskich i ich władz regionalnych i lokalnych, niezależnie od tego czy Wspólnota 

wnosi do nich wkład finansowy.

  

* Uwaga dla Dz.U.: proszę wstawić numer i datę tego rozporządzenia.
1 Dz.U. L 
** Uwaga dla Dz.U.: proszę wstawić numer (patrz motyw 6).
2 Dz.U. L 
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(12) Należy podkreślić, że utworzenie EUWT nie wpływa na odpowiedzialność finansową 

władz regionalnych i lokalnych, a także państw członkowskich, zarówno w odniesieniu do

zarządzania funduszami wspólnotowymi, jak i funduszami krajowymi.

(13) Należy podkreślić, że uprawnienia władz regionalnych i lokalnych jako władz 

publicznych, a w szczególności uprawnienia policyjne i regulacyjne, nie mogą być 

przedmiotem konwencji.

(14) Konieczne jest ustanowienie przez EUWT własnego statutu i ustanowienie własnych 

organów, a także zasad dotyczących budżetu i ponoszenia odpowiedzialności finansowej 

EUWT.

(15) Warunki współpracy terytorialnej powinny być tworzone zgodnie z zasadą pomocniczości 

zawartą w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, 

niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia jego 

celów, przy dobrowolnym charakterze powoływania EUWT, zgodnie z porządkiem

konstytucyjnym każdego z państw członkowskich.

(16) Art. 159 akapit trzeci Traktatu nie pozwala na objęcie podmiotów z państw trzecich 

przepisami prawa, dla których stanowi on podstawę prawną. Przyjęcie środka 

wspólnotowego pozwalającego na utworzenie EUWT nie powinno jednak wykluczać 

możliwości uczestniczenia podmiotów z państw trzecich w EUWT utworzonych zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, w przypadku gdy pozwala na to ustawodawstwo państwa 

trzeciego lub umowy między państwami członkowskimi a państwami trzecimi.
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PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Charakter EUWT

1. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej, zwane dalej „EUWT”, może zostać 

utworzone na terytorium Wspólnoty na warunkach i z zastrzeżeniem ustaleń

przewidzianych niniejszym rozporządzeniem.

2. Celem EUWT jest ułatwianie i upowszechnianie współpracy transgranicznej, 

transnarodowej lub międzyregionalnej, zwanych dalej „współpracą terytorialną”, między 

jej członkami określonymi w art. 3 ust. 1, wyłącznie w celu wzmocnienia spójności 

ekonomicznej i społecznej.

3. EUWT posiada osobowość prawną.

4. W każdym z państw członkowskich EUWT posiada zdolność prawną i zdolność do 

czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym na mocy 

prawa krajowego tego państwa członkowskiego. Może ono, w szczególności, nabywać lub 

zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz zatrudniać pracowników i występować jako 

strona w postępowaniu sądowym.
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Artykuł 2

Prawo właściwe

1. EUWT podlega następującym przepisom:

a) niniejszemu rozporządzeniu;

b) w przypadkach wyraźnie określonych niniejszym rozporządzeniem – przepisom 

konwencji i statutu, o których mowa w art. 8 i 9;

c) w przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym rozporządzeniem lub 

uregulowanych nim tylko częściowo – prawu państwa członkowskiego, w którym 

znajduje się siedziba statutowa EUWT.

W przypadku gdy zgodnie z prawem Wspólnoty lub międzynarodowym prawem 

prywatnym konieczne jest dokonanie wyboru prawa, któremu podlegają działania EUWT, 

EUWT traktowane jest jako podmiot państwa członkowskiego, w którym znajduje się jego 

siedziba statutowa.

2. W przypadku gdy państwo członkowskie składa się z kilku jednostek terytorialnych, z 

których każda posiada własne przepisy prawa mającego zastosowanie, odniesienie do 

prawa mającego zastosowanie na podstawie ust. 1 lit. c) uwzględnia prawo tych jednostek, 

z uwzględnieniem struktury danego państwa członkowskiego określonej konstytucją.
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Artykuł 3

Skład EUWT

1. EUWT składa się z członków, w granicach kompetencji przyznanych im na mocy prawa 

krajowego, należących do jednej lub kilku z następujących kategorii:

a) państwa członkowskie;

b) władze regionalne;

c) władze lokalne;

d) podmioty prawa publicznego w rozumieniu art. 1 ust. 9 akapit drugi dyrektywy 

2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 

koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 

dostawy i usługi1.

Członkami mogą być także stowarzyszenia składające się z podmiotów należących do 

jednej lub kilku z tych kategorii.

2. EUWT składa się z członków położonych na terytorium przynajmniej dwóch państw 

członkowskich.

  

1 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 2083/2005 (Dz.U. L 333 z 20.12.2005, str. 28).
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Artykuł 4

Utworzenie EUWT

1. Decyzja o utworzeniu EUWT podejmowana jest z inicjatywy jej przyszłych członków.

2. Każdy z przyszłych członków:

a) powiadamia państwo członkowskie, zgodnie z prawem którego został utworzony, 

o swoim zamiarze uczestnictwa w EUWT; oraz

b) przesyła temu państwu członkowskiemu kopię proponowanej konwencji i statutu, 

o których mowa w art. 8 i 9.

3. Po powiadomieniu przez przyszłego członka zgodnie z ust. 2, dane państwo członkowskie 

udziela zgody – z uwzględnieniem swojej struktury określonej konstytucją – na 

uczestnictwo przyszłego członka w EUWT, chyba że uważa ono, że takie uczestnictwo, w 

tym uprawnienia i obowiązki przyszłego członka, nie jest zgodne z niniejszym 

rozporządzeniem lub z prawem krajowym, lub że uczestnictwo to nie jest uzasadnione ze 

względu na interes publiczny lub porządek publiczny tego państwa członkowskiego. W 

takim przypadku państwo członkowskie uzasadnia powody nieudzielenia zgody. 

Co do zasady, państwo członkowskie podejmuje decyzję w nieprzekraczalnym terminie 

trzech miesięcy od daty otrzymania dopuszczalnego wniosku zgodnie z ust. 2.

Przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie przyszłego członka w EUWT, państwo 

członkowskie może stosować przepisy krajowe.
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4. Państwa członkowskie wskazują organy właściwe do otrzymywania powiadomień i 

dokumentów określonych w ust. 2.

5. Członkowie uzgadniają zapisy konwencji, o której mowa w art. 8 i statutu, o którym mowa 

w art. 9, zapewniając ich spójność ze zgodą państw członkowskich udzieloną zgodnie z

ust. 3 niniejszego artykułu.

6. Wszelkie zmiany konwencji oraz wszelkie istotne zmiany statutu podlegają zatwierdzeniu 

przez państwa członkowskie zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule. Istotne 

zmiany statutu to zmiany, które skutkują bezpośrednio lub pośrednio wprowadzeniem

zmian do konwencji.

Artykuł 5

Uzyskanie osobowości prawnej oraz publikacja w Dzienniku Urzędowym

1. Statut, o którym mowa w art. 9, i wszelkie jego późniejsze zmiany podlegają rejestracji lub 

publikacji zgodnie z właściwym prawem krajowym w państwie członkowskim, w którym 

znajduje się siedziba statutowa danego EUWT. EUWT uzyskuje osobowość prawną w 

dniu rejestracji lub publikacji, zależnie od tego, która z nich nastąpi wcześniej. Członkowie 

informują zainteresowane państwa członkowskie oraz Komitet Regionów o konwencji 

oraz o rejestracji lub opublikowaniu statutu.

2. W terminie dziesięciu dni roboczych od rejestracji lub opublikowania statutu, EUWT

zapewnia wysłanie do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich wniosku 

o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia informującego 

o utworzeniu EUWT, zawierającego szczegółowe dane dotyczące jego nazwy, celów, 

członków oraz siedziby statutowej.
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Artykuł 6

Kontrola zarządzania funduszami publicznymi

1. Właściwe organy państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa 

EUWT organizują przeprowadzanie kontroli zarządzania funduszami publicznymi przez 

EUWT. Państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT, 

wyznacza organ właściwy do realizacji tego zadania przed udzieleniem zgody na 

uczestnictwo w EUWT zgodnie z art. 4.

2. W przypadku gdy wymaga tego ustawodawstwo krajowe innych zainteresowanych państw 

członkowskich, organy państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa 

EUWT, dokonują uzgodnień z odpowiednimi organami innych zainteresowanych państw 

członkowskich w celu przeprowadzenia przez nie kontroli na ich terytorium w odniesieniu 

do działań EUWT wykonywanych w tych państwach członkowskich oraz w celu wymiany 

wszystkich właściwych informacji.

3. Wszystkie kontrole przeprowadza się zgodnie uznanymi w skali międzynarodowej 

standardami audytu.

4. Nie naruszając ust. 1, 2 i 3, w przypadku gdy zadania EUWT wymienione w art. 7 ust. 3 

akapit pierwszy i drugi obejmują działania, które są współfinansowane przez Wspólnotę, 

stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące kontroli funduszy udostępnionych przez 

Wspólnotę.

5. Państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT, informuje inne 

zainteresowane państwa członkowskie o wszelkich trudnościach zaistniałych podczas 

kontroli.
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Artykuł 7

Zadania

1. EUWT wykonuje zadania powierzane mu przez członków zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. Zadania te określone są w konwencji uzgodnionej przez członków 

EUWT zgodnie z art. 4 i 8.

2. EUWT działa w ramach powierzonych jemu zadań, które są ograniczone do ułatwiania 

i upowszechniania współpracy terytorialnej w celu wzmocnienia spójności gospodarczej 

i społecznej i które są określane przez członków EUWT w oparciu o zasadę, zgodnie z 

którą wszystkie zadania mieszczą się w zakresie kompetencji każdego z członków na mocy 

jego prawa krajowego.

3. Zadania EUWT są ograniczone przede wszystkim do realizacji programów lub projektów 

współpracy terytorialnej współfinansowanych przez Wspólnotę za pomocą Europejskiego 

Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu 

Spójności.

EUWT może prowadzić inne określone działania związane ze współpracą terytorialną ich 

członków dla realizacji celu, o którym mowa w art. 1 ust. 2, niezależnie od tego czy 

Wspólnota wnosi do nich wkład finansowy.
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Państwa członkowskie mogą ograniczać zadania, które EUWT mogą wykonywać bez 

finansowego wkładu ze strony Wspólnoty. Zadania te obejmują jednak przynajmniej 

działania związane ze współpracą wymienione w art. 6 rozporządzenia (WE) nr .../...*. 

4. Zadania powierzone EUWT przez jego członków nie mogą dotyczyć wykonywania 

uprawnień przyznanych na mocy prawa publicznego lub obowiązków, których celem jest 

ochrona ogólnych interesów państwa lub ochrona ogólnych interesów innych organów 

publicznych, takich jak uprawnienia policyjne i regulacyjne, wymiar sprawiedliwości i 

polityka zagraniczna.

5. Członkowie EUWT mogą jednogłośnie podjąć decyzję o upoważnieniu jednego z 

członków do wykonywania zadań EUWT.

Artykuł 8

Konwencja

1. EUWT podlega konwencji zawartej jednogłośnie przez jego członków zgodnie z art. 4.

  

* Uwaga dla Dz.U.: proszę wstawić numer (patrz: drugie z wymienionych w motywie 12 
rozporządzeń).
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2. Konwencja określa:

a) nazwę EUWT oraz jego siedzibę statutową, znajdującą się w państwie 

członkowskim, zgodnie z prawem którego został utworzony przynajmniej jeden z 

jego członków; 

b) zasięg terytorialny, na którym EUWT może wykonywać swoje zadania;

c) szczególny cel i zadania EUWT, czas jego funkcjonowania oraz warunki jego 

rozwiązania;

d) listę członków EUWT;

e) prawo właściwe do celów interpretacji i stosowania konwencji, którym jest prawo 

państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT;

f) odpowiednie uzgodnienia dotyczące wzajemnego uznawania, w tym w zakresie 

kontroli finansowej; oraz

g) procedury wprowadzania zmian do konwencji, które są zgodne z obowiązkami

określonymi w art. 4 i 5.
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Artykuł 9

Statut

1. Statut EUWT przyjmowany jest na podstawie konwencji przez członków EUWT

działających jednogłośnie.

2. Statut EUWT zawiera, jako minimum, wszystkie postanowienia konwencji oraz 

następujące elementy:

a) postanowienia dotyczące sposobu działania organów EUWT i ich kompetencji, jak 

również liczby przedstawicieli członków w odpowiednich organach;

b) procedury decyzyjne EUWT;

c) język lub języki robocze;

d) uzgodnienia dotyczące funkcjonowania EUWT, szczególnie w zakresie zarządzania 

personelem, procedur rekrutacji i charakteru umów z personelem;

e) uzgodnienia dotyczące wkładów finansowych członków oraz zasad rachunkowych i 

budżetowych – w tym dotyczących kwestii finansowych – stosowanych przez 

każdego z członków w odniesieniu do EUWT;

f) uzgodnienia dotyczące odpowiedzialności finansowej członków zgodnie z art. 12 

ust. 2;

g) organy odpowiedzialne za wyznaczenie niezależnych audytorów zewnętrznych; oraz

h) procedury wprowadzania zmian do statutu, które są zgodne z obowiązkami 

określonymi w art. 4 i 5.
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Artykuł 10

Struktura EUWT

1. EUWT posiada przynajmniej następujące organy:

a) zgromadzenie, składające się z przedstawicieli członków;

b) dyrektora, reprezentującego EUWT i działającego w jego imieniu.

2. Statut może przewidywać dodatkowe organy o wyraźnie określonych uprawnieniach.

3. EUWT odpowiada za działania swoich organów wobec stron trzecich, nawet w przypadku 

gdy działania takie nie są objęte zakresem zadań EUWT.

Artykuł 11

Budżet

1. EUWT ustanawia roczny budżet, który jest przyjmowany przez zgromadzenie, zawierający 

w szczególności komponent dotyczący kosztów bieżących oraz, jeżeli jest to konieczne, 

komponent operacyjny.

2. Sporządzanie sprawozdania finansowego – w tym, jeżeli jest to wymagane, 

towarzyszącego mu sprawozdania rocznego – oraz przeprowadzenie audytu i publikacja 

tego sprawozdania podlegają przepisom określonym w art. 2 ust. 1 lit. c).
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Artykuł 12

Likwidacja, upadłość, zaprzestanie płatności i odpowiedzialność 

1. W odniesieniu do likwidacji, upadłości, zaprzestania płatności oraz podobnych procedur, 

EUWT podlega przepisom prawa państwa członkowskiego, w którym znajduje się jego 

siedziba statutowa, o ile ust. 2 i 3 nie stanowią inaczej.

2. EUWT ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania niezależnie od ich charakteru.

W zakresie w jakim aktywa EUWT nie są wystarczające do pokrycia jego zobowiązań, 

jego członkowie odpowiadają za zobowiązania EUWT niezależnie od ich charakteru, przy 

czym udział każdego członka zostaje ustalony proporcjonalnie do jego wkładu, chyba że 

prawo krajowe, zgodnie z którym członek został utworzony, wyłącza lub ogranicza 

odpowiedzialność tego członka. Uzgodnienia dotyczące wkładów są ustalane w statucie. 

Jeżeli odpowiedzialność przynajmniej jednego członka EUWT jest ograniczona na mocy 

prawa krajowego, zgodnie z którym został on utworzony, pozostali członkowie mogą także 

ograniczyć swoją odpowiedzialność w statucie.

Członkowie mogą przewidzieć w statucie, że po ustaniu ich członkostwa w EUWT będą 

ponosić odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w związku z działaniami EUWT

podejmowanymi w okresie ich członkostwa.

Nazwa EUWT, którego członkowie ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, zawiera 

słowa „z ograniczoną odpowiedzialnością”.
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Ogłoszenia konwencji, statutu oraz sprawozdania EUWT, którego członkowie ponoszą 

ograniczoną odpowiedzialność dokonuje się w sposób co najmniej równy sposobowi 

ogłoszenia wymaganemu w odniesieniu do innych rodzajów podmiotów prawnych, 

których członkowie ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, tworzonych zgodnie z 

prawem państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa tego EUWT.

Państwo członkowskie może zakazać rejestracji na jego terytorium EUWT, którego 

członkowie ponoszą ograniczoną odpowiedzialność.

3. Bez uszczerbku dla odpowiedzialności finansowej państw członkowskich w odniesieniu do 

wszelkiego finansowania pochodzącego z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności 

przekazanego EUWT, w stosunku do państw członkowskich nie powstaje żadna

odpowiedzialność finansowa na podstawie niniejszego rozporządzenia w stosunku do 

EUWT, którego nie są członkiem.

Artykuł 13

Interes publiczny

W przypadku gdy EUWT prowadzi jakąkolwiek działalność naruszającą przepisy państwa 

członkowskiego dotyczące porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia 

publicznego lub moralności publicznej, lub naruszającą interes publiczny państwa członkowskiego, 

właściwy organ tego państwa członkowskiego może zakazać prowadzenia tej działalności na jego 

terytorium lub zażądać wystąpienia z EUWT tych członków, którzy zostali utworzeni zgodnie z 

jego prawem, chyba że EUWT zaprzestanie prowadzenia wspomnianej działalności.

Zakazy takie nie mogą stanowić środka arbitralnego lub ukrytego ograniczania współpracy 

terytorialnej członków EUWT. Umożliwia się kontrolę decyzji właściwego organu przez organ 

sądowy.
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Artykuł 14

Rozwiązanie

1. Nie naruszając przepisów dotyczących rozwiązania EUWT zawartych w konwencji, 

właściwy sąd lub organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba 

statutowa EUWT, nakazuje – na wniosek jakiegokolwiek właściwego organu 

posiadającego uzasadniony interes – rozwiązanie EUWT, jeżeli uzna, że EUWT nie 

spełnia już wymogów ustanowionych w art. 1 ust. 2 lub art. 7 lub jeżeli uzna, w 

szczególności, że EUWT działa poza zakresem powierzonych zadań określonych w art. 7. 

Właściwy sąd lub organ informuje wszystkie państwa członkowskie, zgodnie z prawem 

których zostali utworzeni członkowie EUWT, o wszelkich wnioskach o rozwiązanie 

EUWT.

2. Właściwy sąd lub organ mogą EUWT wyznaczyć EUWT termin na naprawienie sytuacji. 

W przypadku gdy EUWT nie dokona tego w wyznaczonym terminie, właściwy sąd lub 

organ nakazuje jego rozwiązanie.

Artykuł 15

Jurysdykcja

1. Osoby trzecie, które uważają się za pokrzywdzone w wyniku działań lub zaniechań EUWT

są uprawnione do dochodzenia swoich roszczeń w drodze procesu sądowego.

2. O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, do sporów z udziałem EUWT stosuje 

się prawodawstwo wspólnotowe dotyczące jurysdykcji. We wszelkich przypadkach nie 

przewidzianych takim prawodawstwem wspólnotowym sądami właściwymi do 

rozwiązywania sporów są sądy państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba 

statutowa EUWT. 
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Sądami właściwymi do rozwiązywania sporów wynikających z art. 4 ust. 3 lub 6 oraz 

wynikających z art. 13 są sądy państwa członkowskiego, którego decyzja jest 

kwestionowana.

3. Niniejsze rozporządzenie w żadnym stopniu nie pozbawia obywateli korzystania z ich 

krajowego konstytucyjnego prawa do odwołania przeciwko organom publicznym, które są 

członkami EUWT, w odniesieniu do:

a) decyzji administracyjnych dotyczących działalności prowadzonej przez EUWT;

b) dostępu do usług we własnym języku; oraz

c) dostępu do informacji.

W tych przypadkach sądami właściwymi są sądy państwa członkowskiego, z którego 

konstytucji wynika prawo do odwołania.

Artykuł 16

Przepisy końcowe

1. Państwa członkowskie ustanawiają takie przepisy, jakie są właściwe do zapewnienia 

skutecznego stosowania niniejszego rozporządzenia.

W przypadku gdy wymaga tego prawo krajowe państwa członkowskiego, to państwo 

członkowskie może stworzyć ogólny wykaz zadań już przypisanych członkom EUWT w 

rozumieniu art. 3 ust. 1, którzy powstali w oparciu o prawo tego państwa , w zakresie 

współpracy terytorialnej w tym państwie członkowskim.

Państwo członkowskie informuje odpowiednio Komisję i inne państwa członkowskie 

o wszelkich przepisach przyjętych na podstawie niniejszego artykułu.
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2. Państwa członkowskie mogą przewidzieć wnoszenie opłat związanych z rejestracją 

konwencji i statutu. Opłaty te nie mogą jednak przekraczać jej kosztów administracyjnych.

Artykuł 17

Sprawozdanie i klauzula przeglądowa

Do ...* Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie 

stosowania niniejszego rozporządzenia oraz, w razie potrzeby, propozycje zmian.

  

* Pięć lat po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Artykuł 18

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od ...*, z wyjątkiem art. 16, który stosuje się od ...**.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 

członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

  

* Jeden rok po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
** Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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I. WPROWADZENIE 
 

1. W dniu 14 lipca 2004 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiego ugrupowania współpracy 

transgranicznej (EUWT)1. 

 

2. Komitet Społeczno-Ekonomiczny przyjął swoją opinię w dniu 6 kwietnia 2005 r.2 

 

3. Komitet Regionów przyjął swoją opinię w dniu 18 listopada 2004 r.3 

 

4. Parlament Europejski przyjął swoją opinię w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2005 r.4 

 

5. Komisja przyjęła zmieniony wniosek w dniu 7 marca 2006 r.5 

 

6. W dniu 5 maja 2006 r. Rada osiągnęła porozumienie polityczne z zamiarem przyjęcia 

wspólnego stanowiska zgodnie z art. 251 traktatu. 

 

7. W dniu 12 czerwca 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko w sprawie wniosku 

zawartego w dok. 9062/06. 

 

II. CELE 
 

8. Celem wniosku Komisji było ustanowienie na szczeblu wspólnotowym instrumentu 

współpracy, który umożliwi utworzenie na terytorium Wspólnoty posiadających osobowość 

prawną grup współpracy partnerów krajowych, lokalnych i regionalnych we Wspólnocie, 

zwanych „europejskimi grupami współpracy terytorialnej” (EGTC).  

 

                                                 
1 COM(2004) 496 wersja ostateczna  
2 Dz.U. C 255 z 14.10.2005, str. 76 
3 Dz.U. C 71 z 22.3.2005, str. 46  
4 10806/05/ CODEC 587 REGIO 43 CADREFIN 144. 
5 COM(2006) 94 wersja ostateczna 
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III. WSPÓLNE STANOWISKO 
 

 Kwestie ogólne 
 

9. Rada, zgadzając się z celami przedmiotowego wniosku, starała się mimo to ulepszyć 

niektóre przepisy i dodać nowe elementy w celu zapewnienia zwiększonej pewności 

prawnej i spoistości, w szczególności w zakresie: 

− przepisów dotyczących kontroli (art. 4)  

− nabywania osobowości prawnej (art. 5);  

− opracowano i bardziej sprecyzowano zadania (art. 7),  

− wzmocniono przepisy dotyczące odpowiedzialności finansowej w celu lepszej 

ochrony interesów stron trzecich (art.12),  

− dodano okres przejściowy, aby państwa członkowskie mogły dostosować swoje 

prawodawstwo krajowe do wymagań rozporządzenia (art. 18).  

 

W trakcie szczegółowego omawiania wniosku (od lipca 2004 r. do maja 2006 r.) 

wprowadzono szereg poprawek redakcyjnych służących wyjaśnieniu tekstu, rozstrzygnięciu 

kwestii prawno-językowych oraz zapewnieniu ogólnej spójności rozporządzenia. Nie są one 

wymienione w niniejszej nocie, o ile nie uwzględniają poprawek Parlamentu Europejskiego. 

 

10. W głosowaniu plenarnym w dniu 6 lipca 2005 r. Parlament Europejski przyjął 41 poprawek 

do wniosku; prawie 85% z tych poprawek zostało włączonych do wspólnego stanowiska 

Rady. 

 

11. Przygotowując wspólne stanowisko, Rada dokładnie przeanalizowała zmieniony wniosek 

Komisji. Wspólne stanowisko zawiera wszystkie zaproponowane przez Parlament 

Europejski poprawki, które zostały przez Komisję przyjęte lub przyjęte co do zasady w jej 

zmienionym wniosku. 

 

12. Przy ostatecznej redakcji prawno-językowej tekstu wspólnego stanowiska przenumerowano 

niektóre motywy i artykuły. W niniejszym dokumencie zastosowano numerowanie 

występujące we wspólnym stanowisku, więc czasami różni się ono od numerowania 

znajdującego się w opinii Parlamentu lub w zmienionym wniosku. 
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Tytuł 

 
13. Rada postanowiła uwzględnić propozycję Parlamentu Europejskiego dotyczącą zastąpienia 

w całym dokumencie nazwy instrumentu „europejskie ugrupowanie współpracy 

transgranicznej” nazwą „europejska grupa współpracy terytorialnej”.  Zmiana ta została 

wprowadzona w całym tekście wspólnego stanowiska, które łączy z tego względu całość lub 

odpowiednie części poprawek nr 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 

37, 41. 

 
 Motywy 
 

14. Definicja „współpracy terytorialnej” jako obejmującej trzy formy współpracy, mianowicie 

„transgraniczną”, „ponadnarodową” i „międzyregionalną” nie została uwzględniona, tak jak 

proponowano w poprawce 42/3, w motywie 6, lecz w art. 1 ust. 2.  

 

15. W motywie 5 Rada uwzględniła poprawkę 6 i poprawkę 10 (częściowo) Parlamentu 

Europejskiego, ponieważ dotyczą one umów pomiędzy państwami członkowskimi lub 

władzami regionalnymi i lokalnymi oraz precyzuje, że przedmiotowe rozporządzenie nie ma 

na celu omijania innych ram współpracy.  

 

16. Parlament Europejski zaproponował kilka uściśleń w poprawce 8.  Chociaż we wspólnym 

stanowisku motyw ten został usunięty, art. 4 ust. 5 stanowi, że członkowie EGTC mogą 

upoważnić jednego ze swoich członków do wykonywania zadań grupy. 

 

17. Rada nie mogła uwzględnić następujących poprawek: 

- nr 12, bardziej szczegółowy przepis dotyczący podejmowania decyzji można znaleźć 

w art. 9 ust. 2 lit. b); 

- nr 13, gdyż wspólne stanowisko ponownie wyraża klauzulę pomocniczości (motyw 16). 

 

Artykuł 1 - Cechy europejskiej grupy współpracy terytorialnej 

 

18. Poprawka nr 17 została uwzględniona w art. 4 ust. 3 i 4, gdzie wprowadzono szczegółowe 

przepisy dotyczące kontroli. 

19. Po dogłębnym przeanalizowaniu poprawki nr 18 Rada postanowiła jej nie uwzględniać, 

ponieważ wychodzi ona poza zakres wzmacniania spójności społeczno-ekonomicznej. 



 
9062/2/06 REV 2 ADD 1  KRK/pw  5 
 DG G1   PL 

Artykuł 2 - Stosowane prawo 

 

 

20. W artykule tym Rada postanowiła uwzględnić koncepcję Parlamentu Europejskiego 

wyrażoną w poprawce nr 32, polegającą na stosowaniu do EGTC prawa państwa 

członkowskiego, w którym ma ona swoją siedzibę. 

 

21. Rada postanowiła wprowadzić do wspólnego stanowiska istniejącą już w prawie 

wspólnotowym precyzyjniejszą definicję „lokalnych organizmów publicznych”, o których 

mowa w pierwotnym wniosku. Sądzi, że może ona obejmować „organizacje nie nastawione 

na zysk, w których uczestniczą władze regionalne/lokalne i państwa członkowskie”, zgodnie 

z sugestią zawartą w poprawce nr 20.  

 

22. Wspólne stanowisko uwzględnia również poprawki nr 21 i 24; Rada opowiedziała się 

jednak za wprowadzeniem tego przepisu do art. 7 ust. 5.  

 

Artykuł 5 - Uzyskanie osobowości prawnej oraz publikacja w Dzienniku Urzędowym 

 

23. Artykuł ten uwzględnia i rozwija treść poprawki nr 41 Parlamentu Europejskiego. 

 

Artykuł 7 - Zadania 

 

24. Rada opowiedziała się za jedną z sugestii Parlamentu Europejskiego, zawartych w poprawce 

nr 22, aby w art. 7 określić zadania EGTC. Rada nie uważała jednak za odpowiednie 

wymienianie kompetencji EGTC. 

 

25. Artykuł 7 wspólnego stanowiska zajmuje się w całości kwestią zadań, które może spełniać 

EGTC, jak również ich zakresem.  W tym kontekście uwzględnia on treść poprawki nr 24 

Parlamentu Europejskiego. 

 

Artykuł 8 - Konwencja 

 

26. Rada postanowiła uprościć tytuł tego artykułu, dlatego też stała się zbyteczna poprawka 

nr 27. 
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27. Wspólne stanowisko uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w różnych częściach 

tekstu i zmierza do precyzyjnego odzwierciedlenia istoty EGTC.  Przy redagowaniu tego 

artykułu Rada uwzględniła w pełni lub częściowo poprawki nr 29, 31 i 33 PE.  

 

28. Po gruntownej analizie Rada doszła do wniosku, że nie może uwzględnić poprawki PE 

nr 34. Głównym tego powodem jest występowanie rozbieżnych systemów prawnych 

w państwach członkowskich, w których niekoniecznie istnieje określone prawo dotyczące 

funkcjonowania stowarzyszeń. 

 

29. Rada nie mogła w pełni uwzględnić poprawki nr 36 dotyczącej obowiązku podawania 

konwencji do wiadomości Komisji oraz wprowadzania jej przez Komisję do publicznego 

rejestru wszystkich konwencji dotyczących EGTC.  W art. 5 ust. 1 przewidziane jest 

jednak, że członkowie EGTC powiadamiają Komitet Regionów o konwencji i o rejestracji 

lub publikacji statutu. 

 

Artykuł 9 - Statut 

 

30. Poprawki PE nr 37, 38 i 39 dotyczące treści statutu zostały uwzględnione w innych 

artykułach wspólnego stanowiska (poprawka nr 37 w art. 10, poprawka nr 38 w art. 14, 

a poprawka nr 39 w omawianym artykule). Jedynym wyjątkiem jest część poprawki 37 

dotyczącej ustanowienia sekretariatu, która została odrzucona przez Radę. W związku z tym 

nie została przyjęta poprawka nr 40, ponieważ Rada opowiedziała się za zachowaniem 

oddzielnego artykułu 10 dotyczącego organów. 

 

Artykuł 12 - Likwidacja, upadłość, zaprzestanie płatności i odpowiedzialność finansowa 

 

31. Rada doszła do wniosku, że zagadnienie likwidacji, upadłości, zaprzestania płatności 

i odpowiedzialności finansowej EGTC ma kluczowe znaczenie i wymaga dalszego 

rozwinięcia w rozporządzeniu. Rada stwierdziła, że tylko bardzo precyzyjne przepisy, na 

wzór wprowadzonych w art. 12, mogą zagwarantować pewność prawną i zapewnić 

wystarczającą ochronę prawną stronom trzecim. W ten sposób Rada uwzględniła poprawkę 

nr 26. 
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IV. WNIOSEK 

 

32. W swoim wspólnym stanowisku Rada przyjęła znaczną większość poprawek Parlamentu 

Europejskiego, co jest w pełni zgodne z celami wniosku Komisji.  

 

33. Głównym punktem zainteresowania Rady we wspólnym stanowisku jest ustanowienie 

instrumentu ułatwiającego współpracę pomiędzy regionami. Komisja przyznała, że we 

wspólnym stanowisku Rady osiągnięta została ogólna równowaga i z zadowoleniem 

przyjęła porozumienie polityczne osiągnięte na posiedzeniu Rady w dniu 5 maja 2006 r. 

 

___________________ 
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OŚWIADCZENIE DELEGACJI NIEMIECKIEJ 
 

Niemcy odnotowują, że wyrazy „na mocy prawa wspólnotowego i międzynarodowego prawa 

prywatnego” w art. 2 ust. 1 wyjaśniają, że do działań EGTC zastosowanie mają zasady prawa 

wspólnotowego i międzynarodowego prawa prywatnego, szczególnie konwencji „Rzym I” i „Rzym 

II”. Niemcy zauważają także, że przepisy dotyczące jurysdykcji w zakresie działań EGTC (art. 15 

ust. 2 rozporządzenia o EGTC) nie mają wpływu na stosowne zasady międzynarodowego prawa 

prywatnego dotyczące jurysdykcji w sprawach cywilnych i handlowych. 

 

________________________ 
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2004/0168 (COD) 

KOMUNIKAT KOMISJI 
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 
zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE 

 
dotyczący 

wspólnego stanowiska Rady na temat przyjęcia rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiego ugrupowania współpracy 

terytorialnej (EUWT) 

1- KONTEKST 

Data przekazania wniosku do PE i Rady 
(dokument COM(2004)496 wersja ostateczna - 2004/0168 (COD)): 

 
15 lipca 2004 r. 

Data wydania opinii przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny: 6 kwietnia 2005 r. 

Data wydania opinii przez Komitet Regionów: 18 listopada 2004 r. 

Data wydania opinii przez Parlament Europejski, pierwsze czytanie: 6 lipca 2005 r. 

Data przekazania zmienionego wniosku do PE i Rady 
(dokument COM(2006) 94 wersja ostateczna - 2004/0168 (COD)): 

 
7 marca 2006 r. 

Data przyjęcia wspólnego stanowiska: 12 czerwca 2006 r. 

2- CEL WNIOSKU KOMISJI 

Państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne napotykają poważne 
trudności w realizacji działań współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i 
międzyregionalnej oraz zarządzaniu tymi działaniami, które prowadzone są w 
ramach różnorodnych praw i procedur krajowych. Obecne instrumenty, jak 
europejskie ugrupowania interesów gospodarczych na poziomie wspólnotowym lub 
dwu- i wielostronne porozumienia między państwami członkowskimi, okazały się 
słabo przystosowane do organizowania ustrukturowanej współpracy na rzecz 
spójności gospodarczej i społecznej w rozumieniu art. 158 traktatu, a zwłaszcza 
programów funduszy strukturalnych w ramach inicjatywy INTERREG w okresie 
programowania 2000–2006. Wymaga to podjęcia stosownych środków na poziomie 
Wspólnoty w celu zmniejszenia trudności we współpracy transgranicznej, 
ponadnarodowej i międzyregionalnej. 

Wniosek jest przyjmowany zgodnie z procedurą współdecyzji (art. 251 Traktatu). 

Wniosek Komisji ma na celu wprowadzenie na poziomie Wspólnoty instrumentu 
współpracy umożliwiającego tworzenie ugrupowań współpracy pomiędzy organami 
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władz lokalnych i regionalnych we Wspólnocie, posiadających osobowość prawną, 
zwanych „europejskimi ugrupowaniami współpracy terytorialnej” (EUWT).  

Zadania powierzone każdemu EUWT muszą zostać określone przez jego członków 
w konwencji o europejskiej współpracy terytorialnej. EUWT musi mieć możliwość 
działania albo w celu wdrażania programów współpracy współfinansowanych przez 
Wspólnotę, szczególnie w ramach funduszy strukturalnych, bądź też w celu realizacji 
innych działań w ramach współpracy podejmowanych z inicjatywy wyłącznie władz 
regionalnych oraz lokalnych z udziałem lub bez udziału finansowej interwencji 
Wspólnoty. 

3- OGÓLNE UWAGI DO WSPÓLNEGO STANOWISKA I NOWE PRZEPISY W 
PORÓWNANIU ZE ZMIENIONYM WNIOSKIEM KOMISJI 

Komisja popiera wspólne stanowisko przyjęte jednomyślnie, ponieważ podtrzymuje 
ono najważniejsze cele zawarte w zmienionym wniosku Komisji (po pierwszym 
czytaniu PE). Wprowadza ono pewne zmiany, które uzupełniają tekst pod względem 
obowiązujących zasad i procedur. We wspólnym stanowisku znajduje się szereg 
poprawek Parlamentu wprowadzonych w pierwszym czytaniu, choć w zmienionym 
brzmieniu zapewniającym spójność tekstu pod względem prawnym oraz techniczną 
funkcjonalność EUWT. Obejmują one definicję współpracy terytorialnej, 
konieczność określenia odpowiedzialności finansowej państw członkowskich, 
obowiązujące prawo oraz przepis dotyczący publikacji i/lub rejestracji statutu 
EUWT. 

Poniżej znajduje się opis najbardziej istotnych zmian wprowadzonych przez wspólne 
stanowisko. 

Pierwsza istotna zmiana dotyczy kontroli ex-ante przeprowadzanej przez państwa 
członkowskie wówczas, gdy ich regiony lub władze lokalne zamierzają ustanowić 
EUWT. Artykuł 4 ust. 3 przewiduje, że państwo członkowskie wyraża zgodę na 
uczestnictwo proponowanego członka w EUWT, o ile nie uzna ono, że uczestnictwo 
tego członka jest niezgodne z rozporządzeniem lub prawem krajowym (co w 
przybliżeniu odpowiada zmienionemu wnioskowi Komisji) albo też nie jest 
uzasadnione względami interesu publicznego lub porządku publicznego (ordre 
publique) tego państwa członkowskiego. Należy zawsze podać odpowiednie 
uzasadnienie odmowy.  

Druga istotna zmiana dotyczy zakresu rozporządzenia. Wspólne stanowisko Rady 
dodaje w art. 7 ust. 3, że państwo członkowskie może ograniczyć zadania, jakie 
EUWT może wykonywać bez udziału finansowego Wspólnoty. Jednakże 
ograniczenie to nie może dotyczyć zasadniczych działań w ramach współpracy 
terytorialnej. 

Zmieniono system odpowiedzialności finansowej samego EUWT i jego członków: 
Jeśli chodzi o organy, art. 10 ust. 3 stanowi, że EUWT odpowiada za działania 
swych organów w odniesieniu do stron trzecich, nawet jeśli działania te nie mieszczą 
się w zakresie zadań EUWT. Ogólna odpowiedzialność EUWT oraz pozostała 
odpowiedzialność jego członków w przypadku, gdy środki EUWT są 
niewystarczające na pokrycie jego zobowiązań, objęte są obecnie treścią art. 12 ust. 
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2. Zasadniczo pozostała odpowiedzialność członków jest nieograniczona. Jednakże 
prawo krajowe może wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność nałożoną na 
członków w ramach EUWT. 

4- SZCZEGÓŁOWE UWAGI KOMISJI  

4.1 Poprawki zaakceptowane przez Komisję i włączone w całości lub w części do 
wspólnego stanowiska 

Poprawki 1, 2, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 27, 30 i 35 We wspólnym stanowisku 
uzgodniono, że instrument będzie nosił nazwę „Europejskie ugrupowanie 
współpracy terytorialnej” (EUWT) w celu wyjaśnienia, że obejmuje ono nie tylko 
współpracę transgraniczną, lecz również ponadnarodową i międzyregionalną.  

Poprawka 3 Definicja „współpracy terytorialnej” obejmująca trzy formy współpracy, 
czyli „transgraniczną”. „ponadnarodową” i „międzyregionalną”, została ujęta nie w 
motywie 7, lecz w art. 1 ust. 2. 

Poprawka 6 Motyw 5 obejmuje porozumienia między państwami członkowskimi 
i/lub władzami regionalnymi i lokalnymi oraz wyjaśnia, że rozporządzenie nie ma na 
celu obejścia innych ram współpracy. 

Poprawki 8, 21 i 24 Wspólne stanowisko skreśla ten motyw, lecz art. 7 ust. 5 
stanowi, że członkowie EUWT mogą upoważnić jednego z członków ugrupowania 
do wykonywania jego zadań. 

Poprawka 12 Procedury podejmowania decyzji objęte są art. 9 ust. 2 lit. b), lecz nie 
są objęte motywem 15. 

Poprawka 13 Wspólne stanowisko przeformułowuje klauzulę pomocniczości (motyw 
15). 

Poprawka 17 Prawo nadzoru w odniesieniu do zarządzania przez EUWT finansami 
publicznymi zawarte jest w art. 6. Jednakże wykraczając poza poprawkę, art. 6 ust. 4 
wyjaśnia, że zarządzanie funduszami Wspólnoty wymaga przestrzegania 
odpowiedniego prawodawstwa. 

Poprawka 20 Wspólne stanowisko określa „podmioty lokalne” z pierwotnego 
wniosku jako „podmioty prawa publicznego w rozumieniu art. 1 ust. 9 akapit drugi 
dyrektywy 2004/18/WE”. Może to obejmować „organizacje nienastawione na zysk, 
w których uczestniczą władze regionalne lub lokalne i państwa członkowskie”, 
zgodnie z tym, co proponowano w poprawce. Jednakże zaletą brzmienia zawartego 
we wspólnym stanowisku jest to, że wykorzystuje ono definicję istniejącą już w 
prawie wspólnotowym. 

Poprawka 22 Artykuł 7 określa wyłącznie „zadania”, które będą wykonywane przez 
EUWT, natomiast „kompetencje” nadal przypisane są członkom. EUWT nie posiada 
faktycznych kompetencji. 

Poprawka 24 We wspólnym stanowisku podzielono tę poprawkę. Artykuł 7 ust. 2 
stanowi, że EUWT działa w ramach powierzonych mu zadań, natomiast powierzanie 
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wykonywania jego zadań jednemu z jego członków przewidziane jest w art. 7 ust. 5. 
Zdolność prawna przyznana EUWT jest przedmiotem art. 1 ust. 4. 

Poprawka 26 Artykuł 12 a ust. 3 dotyczy finansowej odpowiedzialności państw 
członkowskich. 

Poprawka 28 Artykuł 8 ust. 1 stanowi, że EUWT jest podmiotem konwencji zawartej 
jednogłośnie przez jej członków, dodając, że konieczne jest podjęcie decyzji 
jednogłośnie, oraz odnosząc się do procedury kontroli ex-ante określonej w art. 4 
ust. 3. 

Poprawka 29 We wspólnym stanowisku podzielono tę poprawkę. Zgodnie z art. 8 
ust. 2 lit. c) konwencja określa zadania EUWT, natomiast art. 9 ust. 2 lit. a) zawiera 
przepisy dotyczące sposobu działania. 

Poprawka 31 Artykuł 9 ust. 2 lit. e) i f) stanowi, że statut zawiera uzgodnienia 
dotyczące odpowiedzialności członków w odniesieniu do EUWT oraz w odniesieniu 
do stron trzecich. Jednakże dodano nowy artykuł (12) dotyczący odpowiedzialności. 

Poprawka 32 Artykuł 2 ust. 1 określa, że w przypadku zagadnień nieobjętych 
przepisami rozporządzenia lub objętych nimi tylko częściowo, zastosowanie ma 
prawo państwa członkowskiego, w którym znajduje się „siedziba” EUWT.  

Poprawka 33 Prawo nadzoru w odniesieniu do zarządzania przez EUWT finansami 
publicznymi zawarte jest w art. 6. Zgodnie z poprawką Parlamentu, zasady 
wzajemnego uznawania w dziedzinie kontroli określone są w rozporządzeniu. 
Jednakże uzgodnienia praktyczne dotyczące wzajemnego uznawania określone są w 
konwencji (art. 8 ust. 2 lit. f)). 

Poprawka 34 Wspólne stanowisko definiuje prawo mające zastosowanie do kwestii 
nieobjętych przepisami rozporządzenia lub objętych nimi jedynie częściowo (art. 2). 
Jednakże wspólne stanowisko nie określa, że prawo krajowe jest prawem 
„regulującym krajowe ugrupowania o podobnym charakterze i celu” (zmieniony 
wniosek Komisji) lub „regulującym sposób działania stowarzyszeń” (wniosek 
dotyczący poprawek Parlamentu). 

Poprawka 36 Komisja zaakceptowała jedynie powiadomienie państw członkowskich 
i Komitetu Regionów o konwencji. Artykuł ten został zachowany we wspólnym 
stanowisku (Art. 5 ust. 1). 

Poprawka 37 Wspólne stanowisko przewiduje istnienie zgromadzenia i dyrektora 
(art. 10 ust. 1)). 

Poprawka 38 Artykuł 8 dotyczący konwencji zawiera najistotniejsze kwestie 
dotyczące EUWT, natomiast art. 9 dotyczący statutu określa bardziej aspekty 
operacyjne EUWT. Dlatego też oraz warunki rozwiązania zawarte są w art. 9 ust. 2 
lit. c), zamiast w art. 8. 

Poprawka 39 EUWT uzyskuje osobowość prawną oraz zdolność do czynności 
prawnych w dniu jego rejestracji lub publikacji (art. 5 ust. 1)). W związku z tym 
kwestia ta może zostać usunięta z art. 9 dotyczącego statutu. 
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Poprawka 41 Artykuł 5 rozróżnia pomiędzy rejestracją lub publikacją statutu zgodnie 
z prawem krajowym a obowiązkiem przesłania wniosku o opublikowanie 
zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Żadna osoba prawna na 
szczeblu UE nie ma obowiązku publikowania statutu w Dz.U. 

4.2 Poprawki zatwierdzone przez Komisję, a niewłączone do wspólnego stanowiska 

Nie ma takich poprawek. 

4.3 Poprawki odrzucone przez Komisję, lecz włączone do wspólnego stanowiska 

Poprawka 10 Komisja odrzuciła tę poprawkę, ponieważ odnosiła się ona do 
zaproponowanego Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Konwencji Ramowej o 
współpracy transgranicznej, a odniesienie do tekstu jeszcze nie przyjętego było nie 
do zaakceptowania. Jednakże w motywie 5 wspomniano dorobek prawny Rady 
Europy. 

Poprawka 40 Komisja odmówiła skreślenia art. 10 dotyczącego organów. Wspólne 
stanowisko określa organy obowiązkowe (art. 10) zezwalając na ustanowienie 
dodatkowych organów w statucie. Dlatego też art. 10 został utrzymany. 

4.4 Poprawki odrzucone przez Komisję i niewłączone do wspólnego stanowiska. 

Poprawka 18 Ponieważ zadania EUWT są określane przez członków, nie ma 
konieczności podawania konkretnych przykładów w artykułach. Jednakże art. 6 
rozporządzenia o EFRR ma stosunkowo szeroki zakres i działania promujące 
pojednanie nie są wykluczone przy spełnianiu kryteriów dotyczących projektów 
współpracy transgranicznej. 

Poprawka 36 Ani zmieniony wniosek Komisji, ani wspólne stanowisko nie stanowią, 
że Komisja zostaje poinformowana o konwencji i że Komisja wpisuje konwencję do 
publicznego rejestru wszystkich konwencji EUWT. 

Poprawka 37 Ani zmieniony wniosek Komisji, ani wspólne stanowisko nie dodaje 
komitetu wykonawczego ani sekretariatu jako organu obowiązkowego. Jednakże 
statut może przewidywać istnienie dodatkowych organów (art. 10 ust. 2)). 

4.5 Poprawki dotyczące tylko jednej wersji językowej rozporządzenia 

Poprawka 11 Poprawka ta nie ma wpływu na angielską wersję pierwotnego wniosku. 

5- WNIOSEK 

Komisja z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowy wspólnotowy instrument prawny 
w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy władzami regionalnymi i lokalnymi w 
obrębie Wspólnoty wejdzie w życie, i uważa, że wspólne stanowisko przyjęte 
(jednogłośnie) dnia 12 czerwca 2006 r. w dużym stopniu odzwierciedla cele i 
podejście zawarte w jej wniosku, zatem Komisja może je poprzeć. 




