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1. Kontekst ogólny 

Istniejące granice narodowe rozdzielają pod względem gospodarczym, społecznym i 
kulturalnym społeczności przygraniczne i stanowią przeszkodę w spójnym zarządzaniu ich 
terytorium. Jak dotąd w polityce krajowej często zaniedbywano te strefy uważane za peryferie 
terytorium narodowego. Mimo to jednolity rynek oraz Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), 
w perspektywie rozszerzenia, zmieniają stopniowo tę sytuację, zaś współpraca transgraniczna 
stała się jednym z wielkich wyzwań dla integracji europejskiej.

Do podstawowych celów Unii Europejskiej należy wzmocnienie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej poprzez współpracę transgraniczną, transnarodową i 
międzyregionalną. Unia wspiera równocześnie integrację oraz zrównoważony i harmonijny 
rozwój terytorium europejskiego.

Dla osiągnięcia celu spójności gospodarczej i społecznej przewidzianego w Traktacie, art. 159 
ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską dopuszcza podejmowanie specjalnych 
działań, które okażą się konieczne poza funduszami, bez uszczerbku dla środków 
podejmowanych w ramach innych polityk wspólnotowych. 

Na tej podstawie prawnej i zgodnie z rozporządzeniem ogólnym dotyczącym funduszy 
strukturalnych w 1989 r. utworzono inicjatywę wspólnotową INTERREG. Jest to program 
działania, który uzupełnia środki funduszy strukturalnych w zakresie wspierania współpracy 
transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. INTRERREG III jest aktualnie 
inicjatywą wspólnotową Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na rzecz 
współpracy między regionami Unii Europejskiej na lata 2000-2006. INTERREG III ma trzy 
aspekty: aspekt A (współpraca transgraniczna), aspekt B (współpraca transnarodowa) i aspekt 
C (współpraca międzyregionalna). Aspekt A ma na celu współpracę transgraniczną pomiędzy 
sąsiadującymi społecznościami terytorialnymi i zmierza do rozwoju transgranicznych 
biegunów gospodarczych i społecznych na podstawie wspólnych strategii zrównoważonego 
rozwoju terytorialnego. Aspekt B, który dotyczy współpracy transnarodowej pomiędzy 
władzami narodowymi, regionalnymi i lokalnymi, zmierza do wspierania większego zakresu 
integracji terytorialnej w ramach szerokich ugrupowań regionów europejskich, w celu 
osiągnięcia trwałego, harmonijnego i zrównoważonego rozwoju we Wspólnocie oraz lepszej 
integracji terytorialnej z krajami kandydującymi i innymi krajami sąsiadującymi. Aspekt C 
natomiast dotyczy współpracy międzyregionalnej i zmierza do poprawy skuteczności polityk i 
narzędzi rozwoju regionalnego i spójności poprzez tworzenie ich sieci, zwłaszcza dla 
regionów podlegających transformacji i dla regionów opóźnionych w rozwoju.

W swoim trzecim sprawozdaniu w sprawie spójności gospodarczej i społecznej1, Komisja 
europejska zaproponowała na okres  2007-2013 skoncentrowanie priorytetów polityki 
spójności na trzech zasadniczych celach: konwergencji, konkurencyjności i współpracy. 
„Współpraca terytorialna” opiera się na doświadczeniach z trzech aspektów INTERREG (A, 
B i C) i ma na celu wspieranie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju na całym terytorium 
Unii Europejskiej, poprzez wspieranie współpracy pomiędzy różnymi jej elementami w 
istotnych dla Wspólnoty kwestiach na szczeblu transgranicznym, transnarodowym i 
międzyregionalnym (tak zwana logika „mainstream”). W tym kontekście Komisja 

  
1 Komunikat Komisji Europejskiej. Trzecie sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej i społecznej. COM 
(2004) 107 końcowy, z 17.02.2004.
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zaproponowała nowy instrument prawny w postaci struktury współpracy europejskiej 
(„transgraniczne społeczności regionalne”), aby umożliwić Państwom Członkowskim, 
regionom i władzom lokalnym stawienie czoła – zarówno w ramach programów 
wspólnotowych, jak i poza nimi – problemom prawnym i administracyjnym tradycyjnie 
napotykanym przy realizowaniu programów i projektów transgranicznych. Celem będzie 
przeniesienie do tej nowej struktury prawnej możliwości działania w imieniu władz 
publicznych by realizować działania w zakresie współpracy.

Parlament Europejski zawsze bronił znaczenia współpracy transgranicznej, transnarodowej i 
międzyregionalnej w ramach integracji europejskiej1, a także znaczenia, jakie ma stworzenie 
odrębnego celu w zakresie współpracy terytorialnej na podstawie sukcesu inicjatywy 
INTERREG, która przyczyniła się do zakorzenienia i wzmocnienia kultury współpracy. 
Zatwierdził on również stworzenie unikalnego instrumentu prawnego, który pozwala 
Państwom Członkowskim, regionom i władzom lokalnym sprawniej zarządzać programami 
transgranicznymi2. 

Spójność terytorialna, a nie wyłącznie spójność gospodarcza i społeczna, jest wielokrotnie 
przywoływana w projekcie Konstytucji Europejskiej i uznaje się ją za jeden z celów i jedną z 
kompetencji dzielonych Unii3. Art. III-220 projektu Konstytucji (obecnie art. 158 Traktatu 
WE) przewiduje poświęcanie specjalnej uwagi między innymi regionom transgranicznym.

Innym instrumentem, którego celem jest ułatwianie i promowanie wzajemnej współpracy o 
charakterze transgranicznym, jest europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych. Posiada 
ono osobowość prawną w rozumieniu prawa wspólnotowego, a jego celem jest ułatwianie i 
sprzyjanie działaniom gospodarczym jego członków poprzez zjednoczenie ich zasobów, 
działań i kompetencji. Taki związek przyniesie lepsze wyniki od tych, które mogliby osiągnąć 
członkowie ugrupowania działając oddzielnie.

2. Opis projektu rozporządzenia w sprawie utworzenia europejskiego ugrupowania 
współpracy transgranicznej (EUWT) 

Mając na uwadze poważne trudności napotykane przy realizacji i zarządzaniu działaniami w 
zakresie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w ramach 
różnorodnych praw i procedur krajowych, zachodzi konieczność podjęcia odpowiednich 
środków na poziomie wspólnotowym w celu zniwelowania tych trudności.

W ramach nowych projektów rozporządzenia dotyczącego funduszy i instrumentów 
strukturalnych na okres 2007-2013, Komisja Europejska przedstawiła 14 lipca tego roku 
nowe rozporządzenie, które stwarza dla Państw Członkowskich, regionów i społeczności 
lokalnych możliwość tworzenia organizacji, których celem jest współpraca transgraniczna, 

  
1 Rezolucja w sprawie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej z 16.05.1997 (A4-161/1997, 
sprawozdawca: M. Miller); rezolucja w sprawie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej z 09.06.1992 r. 
(A3-188/92, sprawozdawca: M. Cushnahan); rezolucja w sprawie współpracy transgranicznej na granicach 
wewnętrznych Wspólnoty Europejskiej z 12.03.1987 r. (A2-170/86, sprawozdawca: M. Poetschki).
2 Rezolucja w sprawie komunikatu Komisji dotyczącego trzeciego sprawozdania w sprawie spójności 
gospodarczej i społecznej z 22.04.2004 r. (A5-272/2004, sprawozdawca: M. Hatzidakis), punkty 40-47.
3 Art. I-3.3, I- 14 i II-96. Przytaczane artykuły projektu Konstytucji pochodzą z najnowszej dostępnej wersji: 
CIG 87/04, Bruksela, 6 sierpnia 2004 r.
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nazywanych europejskimi ugrupowaniami współpracy transgranicznej (EUWT)1. Projekt 
rozporządzenia w sprawie EUWT logicznie łączy się z propozycją Komisji, aby utworzyć 
cel 3 (współpraca terytorialna). Wpisuje się również w ramy projektu rozporządzenia, które 
określa ogólne przepisy dla dwóch funduszy strukturalnych (EFRR i EFS), a także Funduszu 
Spójności. 

Zważywszy, że warunki współpracy transgranicznej, jak je precyzuje to rozporządzenie, nie 
mogą być w sposób skuteczny stworzone przez Państwa Członkowskie i że  w związku z tym 
można je lepiej realizować na szczeblu wspólnotowym, Wspólnota może podejmować 
działania, zgodnie z zasadą pomocniczości zapisaną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą
proporcjonalności, wyrażoną we wspomnianym artykule, obecne rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia jego celów, bowiem korzystanie z EUWT 
jest dobrowolne, przy poszanowaniu porządku konstytucyjnego każdego Państwa 
Członkowskiego.

Ten nowy instrument prawny, oparty na art. 159, akapit trzeci Traktatu, zapewnia dobrowolne 
ramy dla tworzenia organizacji europejskich, których zadaniem jest współpraca 
transgraniczna w celu przezwyciężenia istniejących przeszkód. Jako nowy instrument, będzie 
on oddziaływał na prawo krajowe Państw Członkowskich. Ponadto należy podkreślić, że 
ugrupowanie nie jest obowiązkowe, a jedynie „dobrowolne”, co pokazuje jego 
ukierunkowanie na współpracę: zgodnie z punktem uzasadnienia 7 projektu rozporządzenia, 
„Korzystanie z EUWT powinno być dobrowolne”. Organizacje te będą dysponowały 
osobowością prawną w celu realizacji programów współpracy transgranicznej na podstawie 
porozumienia pomiędzy ich członkami – krajowymi, regionalnymi czy lokalnymi, zarówno 
publicznymi, jak i innymi. Instrument ten pozwoli zatem na wspieranie i ułatwianie 
współpracy transgranicznej pomiędzy społecznościami regionalnymi i lokalnymi po obu 
stronach granic oraz przezwyciężanie trudności prawnych i instytucjonalnych napotykanych 
w tej dziedzinie.

Jednym z nowych elementów w odniesieniu do istniejących instrumentów finansowych jest 
to, że EUWT można będzie powierzać nie tylko realizację programów współpracy 
transgranicznej współfinansowanych przez Unię Europejską, ale także realizację wszelkich 
innych działań z udziałem lub bez udziału Unii. Cele ogólne EUWT, wyrażone w punkcie 
uzasadnienia 6 projektu rozporządzenia (działania dotyczące współpracy transgranicznej bez 
finansowej interwencji Wspólnoty), wskazują, że mogą być one przydatne nie tylko dla celów 
polityki strukturalnej, ale również dla wielu innych celów.

Warte wspomnienia są również następujące inne elementy projektu rozporządzenia: 

- Skład EUWT (art. 2): EUWT może składać się z Państw Członkowskich oraz społeczności 
regionalnych i lokalnych i/lub z innych lokalnych organizmów publicznych. Decyzja o 
utworzeniu EUWT jest podejmowana z inicjatywy jej członków, którzy mogą zatem 
zadecydować o utworzeniu odrębnego podmiotu prawnego lub powierzyć zarządzanie 
jednemu z członków. 

- Kompetencje EUWT (art. 3): Kompetencje EUWT są określane w konwencji o 

  
1 Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiego ugrupowania 
współpracy transgranicznej (EUWT). COM (2004) 496 końcowy.
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europejskiej współpracy transgranicznej przyjętej przez jego członków. W związku z tym 
EUWT posiada osobowość prawną przyznawaną osobom prawnym przez ustawodawstwo 
krajowe. EUWT mogą zostać powierzone następujące funkcje:

• Wdrażanie programów współpracy transgranicznej współfinansowanych przez 
Wspólnotę, szczególnie w ramach funduszy strukturalnych;

• Realizacja wszelkich innych działań w zakresie współpracy transgranicznej przy 
interwencji finansowej Wspólnoty lub bez takiej interwencji.

- Konwencja o europejskiej współpracy transgranicznej (art. 4): Każde ugrupowanie 
EUWT jest przedmiotem osobnej konwencji, która powinna określać funkcję, czas 
obowiązywania i warunki rozwiązania. Konwencja, ograniczona tylko do jednej dziedziny 
współpracy transgranicznej, powinna również określać odpowiedzialność każdego ze swoich 
członków wobec EUWT i wobec osób trzecich. Powinna również wskazywać prawo 
obowiązujące Państwa Członkowskie, jak również właściwe sądownictwo na wypadek 
sporów, którym jest sądownictwo kraju, którego prawo zostało wybrane. Konwencja powinna 
zostać również podana do wiadomości wszystkich członków oraz uczestniczących Państw 
Członkowskich.

- Statut EUWT (art. 5): EUWT przyjmuje swój statut na podstawie konwencji. Statut 
zawiera postanowienia określające:

• Listę jego członków;
• Przedmiot i zadania EUWT, a także jego relacje z członkami;
• Nazwę i adres siedziby;
• Jego organy i kompetencje, funkcjonowanie, liczbę przedstawicieli członków w organach;
• Procedury decyzyjne;
• Wskazanie jednego lub wielu języków roboczych;
• Warunki funkcjonowania;
• Warunki finansowego wkładu członków oraz stosowne zasady budżetowe i rachunkowe;
• Wskazanie niezależnego organizmu kontroli finansowej i audytu zewnętrznego.

- Organy EUWT (art. 6): EUWT jest reprezentowane przez dyrektora, który działa w 
imieniu i na rachunek ugrupowania. EUWT może powołać zgromadzenie składające się z 
przedstawicieli jego członków. Statut może przewidywać powołanie również innych 
organów.

- Budżet EUWT (art. 7): EUWT sporządza wstępny roczny budżet, który jest ustalany przez 
jego członków. Ponadto sporządza roczne sprawozdanie z działalności, potwierdzone przez 
ekspertów niezależnych od członków ugrupowania. Członkowie ponoszą odpowiedzialność 
finansową proporcjonalnie do ich wkładu w budżet, aż do pokrycia zobowiązań EUWT. 
Jednak istnienie EUWT nie ma wpływu na odpowiedzialność finansową Państw 
Członkowskich i innych władz.

- Publikacja i wejście w życie (art. 8 i 9): Konwencja ustanawiająca ugrupowanie EUWT 
zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Z chwilą opublikowania 
zdolność prawna EUWT jest uznawana w każdym Państwie Członkowskim. Rozporządzenie 
dotyczące EUWT wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2007 r.
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3. Kwestie budzące kontrowersje 

- Cel: Zgodnie z art. 1 ust. 2 projektu rozporządzenia celem EUWT jest ułatwianie i 
promowanie transgranicznej współpracy Państw Członkowskich oraz władz regionalnych i 
lokalnych w celu zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Powstaje 
jednak pytanie: jaki jest główny cel tego instrumentu? Rozważyć należy tu trzy możliwości:

Ø Jest to instrument prawny do stosowania w ramach celu 3 Funduszy 
Strukturalnych, zgodnie z którym Państwa Członkowskie uczestniczące w 
programie operacyjnym mogą powierzyć mu zadania w zakresie prowadzenia go i 
przekazać programowi zadania organu zarządzającego oraz wspólnego sekretariatu 
technicznego. W tym kontekście należy zauważyć, że każde Państwo 
Członkowskie nadal przyjmuje odpowiedzialność finansową (art. 18 projektu 
rozporządzenia).

Ø Jest to instrument proponowany przez Komisję Europejską, będący propozycją 
konstytucyjną służącą wyżej wspomnianym celom, realizowanym przy interwencji 
finansowej Wspólnoty lub bez takiej interwencji.

Ø Trzecią możliwością wydaje się być utworzenie publicznej instytucji spełniającej 
wyżej wspomniane cele, realizowane przy interwencji finansowej Wspólnoty lub 
bez takiej interwencji, 

- Podstawa prawna: dwie możliwości: 

-
DZIAŁANIA OPARTE NA ART. 159 UST. 3 TRAKTATU WE.
Artykuł ten umożliwia podejmowanie szczególnych działań poza ograniczeniami funduszy 
strukturalnych, aby osiągnąć cel większej spójności gospodarczej i społecznej1. Działanie 
takie musi być przedmiotem oddzielnego projektu Komisji i podlega procedurze współdecyzji 
(art. 251) oraz głosowaniu większością kwalifikowaną.

INNĄ MOŻLIWĄ PODSTAWĄ PRAWNĄ BYŁBY ART. 308 TRAKTATU WE.
Art. 308 umożliwia Wspólnocie podejmowanie działań w celu osiągnięcia jednego z jej 
celów, gdy Traktat nie przewidział niezbędnych specjalnych uprawnień. W takim wypadku 
decyzja Rady o podjęciu działania musi być jednomyślna. Ponadto wyklucza to również 
zastosowanie w tym przypadku procedury współdecyzji oraz – w przypadku procedur –
wymagałoby całkowicie nowego projektu ze strony Komisji.

Problem statusu: Tekst Komisji jest niejasny w kwestii tego, czy instrument EUWT po 
prostu tworzy nowy podmiot prawny, który może wykonywać tylko konkretnie określone 
zadania, czy też ustanawia instytucję prawa publicznego zdolną do świadczenia usług 

  
1 Punkt uzasadnienia 1
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publicznych w zastępstwie swoich członków. W tym celu należałoby również zaproponować 
środki, gdy chodzi o samo utworzenie EUWT.

Członkostwo: Wyjaśnienia wymaga rola Państw Członkowskich. Wydaje się, że albo mogą 
być one pełnymi członkami EUWT, albo też uczestniczą tylko w zatwierdzaniu konwencji i 
statutu nowego podmiotu. Art. 2 ust. 1 przewiduje, że członkami mogą być Państwa 
Członkowskie i/lub władze lokalne i/lub lokalne organizmy publiczne, jednak wydaje się, że 
nie stwarza to żadnego obowiązku uczestnictwa władz Państw Członkowskich. 
Trzeba zapytać, czy członkowie EUWT powinni być partnerami równoważnymi pod 
względem uprawnień i kompetencji. 

Pojęcie „lokalnych władz publicznych” nie jest w ogóle zdefiniowane w tym projekcie. Przy 
określaniu uprawnień potencjalnych instytucji publicznych, konieczna jest chyba większa 
precyzja.

Znaczenie „dobrowolności” w nowym instrumencie: istnieją dwie możliwe interpretacje 
tej kwestii. Obie one odnoszą się do samej woli utworzenia EUWT, którą mogą wyrazić

albo
Ø członkowie ugrupowania, 

albo
Ø Państwa Członkowskie1

Odpowiedzialność
Art. 1 ust. 2 projektu rozporządzenia przewiduje, że EUWT posiada osobowość prawną. 
Jednak art. 3 ust. 2 odwołuje się do innego pojęcia „zdolności prawnej”. Ponadto 
postanowienia zawarte w art. 3 ust. 2 zdanie pierwsze – „EUWT działa w imieniu swoich 
członków” – oraz w art. 7 ust. 2 (na temat odpowiedzialności finansowej członków EUWT 
proporcjonalnie do ich wkładu do budżetu) czynią całą sytuację jeszcze bardziej niejasną, 
ponieważ osoby prawne działają zwykle we własnym imieniu. Stwarza to znaczne trudności 
w określeniu statusu EUWT i jego członków (kto jest odpowiedzialny wobec osób trzecich? 
Jaki charakter ma odpowiedzialność członków EUWT wobec samego EUWT?). Dodatkowo, 
art. 3 ust. 3 zdanie drugie przewiduje, że utworzenie EUWT nie narusza odpowiedzialności 
finansowej jego członków. Mimo to brzmienie tego przepisu w żaden sposób nie wskazuje, o 
jakiego rodzaju odpowiedzialność tutaj chodzi. Sugeruje również, że środki finansowe mogą 
być przekazywane EUWT tylko za pośrednictwem jego członków. Można również mieć 
pewne wątpliwości co do statusu prawnego, wykonalności i celów powierzenia jednemu z 
członków EUWT wszystkich zadań takiego ugrupowania, co przewiduje art. 3 ust. 3 zdanie 
drugie, zwłaszcza w aspekcie kompetencji i odpowiedzialności..

4. Wstępne propozycje 

Mając na uwadze zasadę solidarności, projekt Komisji i kwestie wspomniane w części III 
niniejszego dokumentu roboczego, konieczne jest:

  
1 Com (2004) 495 (końcowy), 14.07.2004. Art. 18
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Ø Jasne zdefiniowanie celu EUWT: Sprawozdawca podziela pogląd Komisji, że 
instrument EUWT powinien być wykorzystywany do przyspieszenia działań w 
ramach nowego celu 3 na nowy okres programowania 2007-2013. Konieczne wydaje 
się ponadto, aby Komisja przedstawiła wyczerpujące uzasadnienie projektu pod tym 
względem. 

Jak to stwierdzono wyżej i za czym opowiada się Komisja, niezależnie od tego, czy 
przewidywane działania mają być podejmowane w ramach ograniczeń prawodawstwa 
dotyczącego funduszu strukturalnego, czy też poza tymi ograniczeniami, jako podstawę 
prawną należy zawsze stosować art. 159, ponieważ gwarantuje to procedurę współdecyzji, 
zapewniając tym samym Parlamentowi pełny udział i kwalifikowaną większość w Radzie.

Jasne określenie statusu EUWT: Sprawozdawca radzi traktować EUWT – w odniesieniu do 
jego kompetencji – ogólnie jako zwykły podmiot prawny (tj. nie jako instytucję publiczną), 
jak również bardziej podkreślić okoliczność, że w żadnym wypadku nie mogą być 
delegowane uprawnienia administracyjne oraz że EUWT musi ograniczać się do 
wykonywania konkretnych zadań. Ponadto EUWT powinien funkcjonować jako podmiot 
prawny (posiadający lub nie osobowość prawną) na podstawie już obowiązujących aktów 
ustawodawstwa narodowego (np. prawa o stowarzyszeniach). W tym celu należy 
zaproponować albo specjalny system rejestracji EUWT wspólny dla wszystkich Państw 
Członkowskich, albo też wykaz instrumentów prawnych istniejących we wszystkich 
Państwach Członkowskich dotyczących EUWT.

Ø Jasne określenie kryteriów członkostwa w EUWT: Sprawozdawca chciałby 
podkreślić, że łączne stosowanie instrumentu EUWT i Funduszy Strukturalnych 
oznacza, że rządy narodowe uzyskują automatycznie kierowniczą rolę i kontrolę nad 
ugrupowaniem. Dlatego też Państwa Członkowskie nie muszą bezpośrednio 
uczestniczyć w nowym instrumencie EUWT. 

Kolejnym argumentem na poparcie opinii sprawozdawcy jest fakt, że aby zawrzeć 
porozumienie międzynarodowe Państwa Członkowskie nie muszą uciekać się do 
rozporządzenia UE dla uzyskania jego skuteczności.1

Sprawozdawca zauważa również, że członkowie EUWT powinni mieć równoważne 
uprawnienia i możliwości. Na poparcie propozycji sprawozdawcy warto przypomnieć, że 
art. 34 ust. 4 projektu rozporządzenia Rady określającego ogólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Funduszu Spójności2 przewiduje, iż programy operacyjne przedkładane w ramach celu 
„europejskiej współpracy terytorialnej” są przygotowywane przez odpowiednie ugrupowania 
na szczeblu NUTS III. 

Zdaniem sprawozdawcy pojęcie „lokalnego organizmu publicznego” wymienione w art. 2 
ust. 1 powinno zostać ściśle zdefiniowane w ostatecznej wersji rozporządzenia. W tym celu 
Komisja powinna wystąpić z odpowiednią poprawką. 

  
1 Uwagi Stowarzyszenia Europejskich Regionów Przygranicznych (AEBR) w sprawie propozycji Komisji 
Europejskiej dotyczącej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego EUWT, memorandum 
wyjaśniające, 06.09.2004
2 Com (2004) 492 (końcowy), 14.07.2004.
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Ø Jasne określenie kwestii dobrowolności EUWT: Sprawozdawca wyraźnie opowiada 
się za obydwiema wyżej wspomnianymi interpretacjami

Ø Jasne określenie rodzaju i zakresu odpowiedzialności EUWT i jego członków

Sprawozdawca sugeruje albo konsekwentne stosowanie zasad osobowości prawnej, tj. 
pełnej odpowiedzialności EUWT za swoje zobowiązania, albo też ograniczenie jej tylko 
do zdolności prawnej, kiedy to członkowie EUWT są albo na równi, albo uzupełniająco 
odpowiedzialni za zobowiązania ugrupowania. Trzecią możliwością byłoby działanie 
tylko „w imieniu” członków, co wszakże nie wymaga ani osobowości prawnej, ani też 
zdolności prawnej.

Ø Wyjaśnienie statusu i mocy wiążącej konwencji EUWT

Jest to raczej oczywista propozycja, wymagająca przyjęcia dodatkowych przepisów w 
projekcie rozporządzenia, zgodnie z wolą prawodawców.

Ø Wyjaśnienie kompetencji i odpowiedzialności członka działającego w imieniu EUWT

To również wydaje się oczywiste, w tym samym kontekście co propozycja przedstawiona 
wyżej.

Konkluzja:

Niniejszy projekt nie może być przyjęty w obecnym kształcie, ponieważ wymaga jaśniejszego 
sformułowania definicji prawnych dotyczących odpowiedzialności Państw Członkowskich. 
Sprawozdawca uważa, że projekt jest zbyt niejasny i że potrzebne jest konkretne, lepiej 
zdefiniowane działanie.


