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1 Rozporządzenie o EUWT
1.1 Rozporządzenie o EUWT nr 1302/2013
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1302/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w
sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu
doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich
ugrupowań oraz ich funkcjonowania
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności art.
175 akapit trzeci,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),
uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1082/2006 (3), Komisja przyjęła w dniu 29 lipca 2011 r. sprawozdanie dla
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące stosowania tego rozporządzenia. W
sprawozdaniu tym Komisja zapowiedziała, że ma zamiar zaproponować ograniczoną liczbę zmian do rozporządzenia (WE) nr 1082/2006, aby ułatwić tworzenie
i funkcjonowanie EUWT, oraz doprecyzować niektóre obowiązujące przepisy.
Należy usunąć bariery w tworzeniu nowych EUWT, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości i ułatwieniu funkcjonowania istniejących ugrupowań, dzięki czemu
można będzie szerzej wykorzystać EUWT, aby przyczynić się do zwiększenia
spójności polityki władz publicznych i lepszej współpracy między nimi bez
tworzenia dodatkowych obciążeń dla krajowej lub unijnej administracji.
(2) Kwestia utworzenia EUWT jest przedmiotem decyzji jego członków i ich władz
krajowych, i nie jest automatycznie związana z żadnymi korzyściami natury
prawnej lub finansowej na poziomie Unii.
(3) Traktat z Lizbony dodał do polityki spójności wymiar terytorialny i zastąpił
„Wspólnotę” terminem „Unia”. Należy zatem wprowadzić nową terminologię do
rozporządzenia (WE) nr 1082/2006.
(4) EUWT mogą szerzej promować i pomagać skuteczniej osiągnąć harmonijny
rozwój całej Unii, a w szczególności gospodarczą, społeczną i terytorialną
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spójność jej regionów, a także przyczyniać się do realizacji celów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu („strategia Europa 2020”). EUWT mogą również korzystnie wpływać na zmniejszenie przeszkód we współpracy terytorialnej między regionami, które cierpią na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków
przyrodniczych lub demograficznych, co dotyczy również szczególnej sytuacji regionów najbardziej oddalonych, i mogą odegrać ważną rolę w zacieśnianiu
współpracy między państwami trzecimi, krajami i terytoriami zamorskimi („KTZ”)
oraz przygranicznymi regionami Unii, w tym poprzez wykorzystanie unijnych
programów współpracy zewnętrznej.
(5) Doświadczenia związane z utworzonymi do tej pory EUWT pokazują, że jako
instrument prawny EUWT są wykorzystywane także do współpracy w kontekście
polityk Unii innych niż polityka spójności, w tym w drodze realizacji programów
lub części programów z wykorzystaniem wsparcia finansowego Unii innego niż
wsparcie w ramach polityki spójności. Należy wzmocnić efektywność i skuteczność EUWT poprzez rozszerzenie ich charakteru, zniesienie utrzymujących się
przeszkód i ułatwienie tworzenia i funkcjonowania EUWT, zachowując jednocześnie możliwość ograniczenia przez państwa członkowskie działań, które
EUWT mogą wykonywać bez wsparcia finansowego Unii. Na mocy rozporządzenia
(UE) nr 1082/2006EUWT posiadają w każdym państwie członkowskim zdolność
posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym
zakresie przyznawanym osobom prawnym na mocy prawa krajowego tego
państwa członkowskiego, jak również możliwość zawierania porozumień z innymi
EUWT lub innymi podmiotami prawnymi do celów realizowania wspólnych projektów współpracy, aby między innymi zapewnić skuteczniejsze działanie strategii makroregionalnych.
(6) EUWT działają z definicji w co najmniej dwóch państwach członkowskich. W
związku z tym rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 przewiduje możliwość, by w
konwencji i statucie EUWT wskazać prawo właściwe dla pewnych kwestii. Należy
doprecyzować, w których kwestiach priorytet przyznany jest – w ramach
określonej w tym rozporządzeniu hierarchii prawa właściwego – prawu krajowemu państwa członkowskiego, w którym EUWT ma swoją siedzibę statutową.
Jednocześnie przepisy rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 dotyczące prawa
właściwego należy rozszerzyć na działania EUWT, które podlegają kontroli zgodności z prawem dokonywanej w każdym przypadku przez państwa członkowskie.
(7) Różnice w statusie organów lokalnych i regionalnych w państwach członkowskich prowadzą do tego, że pewne kompetencje mogą po jednej stronie granicy
należeć do regionów, podczas gdy po drugiej stronie mogą one pozostawać na
szczeblu krajowym, zwłaszcza w mniejszych lub scentralizowanych państwach
członkowskich. W związku z tym władze krajowe powinny mieć możliwość stania
się członkami EUWT obok państwa członkowskiego.
(8) W związku z tym, że zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 podmioty ustanowione na podstawie prawa prywatnego mogą stać się członkami
EUWT, pod warunkiem że są uznawane za „podmioty prawa publicznego” w rozumieniu dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4), powinno
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być możliwe wykorzystywanie EUWT w przyszłości do wspólnego zarządzania
usługami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych w
ogólnym interesie gospodarczym, lub infrastruktury. Członkami EUWT powinny
móc zatem zostać także inne podmioty prawa prywatnego lub publicznego. W
związku z tym należy objąć zakresem niniejszego rozporządzenia także „przedsiębiorstwa publiczne” w rozumieniu dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5), jak również przedsiębiorstwa, którym powierzono zarządzanie
usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym w dziedzinach takich
jak edukacja i szkolenia, opieka medyczna, potrzeby socjalne w zakresie opieki
zdrowotnej i opieki długoterminowej, opieki nad dziećmi, dostępu do rynku pracy
i reintegracji z tym rynkiem, mieszkalnictwa socjalnego i opieki nad słabszymi
grupami społecznymi oraz włączenia społecznego tych grup.
(9) Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 nie zawiera szczegółowych zasad
dotyczących uczestnictwa podmiotów z państw trzecich w EUWT utworzonym
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, czyli między członkami pochodzącymi z
przynajmniej dwóch państw członkowskich. Ze względu na dalsze dostosowywanie zasad dotyczących współpracy między co najmniej jednym państwem
członkowskim i co najmniej jednym państwem trzecim – przede wszystkim w
kontekście współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa (ENI) i Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), lecz także w
kontekście finansowania uzupełniającego z Europejskiego Funduszu Rozwoju, a
także współpracy transnarodowej w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, jeżeli środki przydzielone z ENI i IPA II mają być przesunięte, aby
połączyć je z przydziałami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) w ramach wspólnych programów współpracy – należy wyraźnie przewidzieć uczestnictwo członków z państw trzecich sąsiadujących z państwem
członkowskim, w tym z jego regionami najbardziej oddalonymi, w EUWT
ustanowionym między przynajmniej dwoma państwami członkowskimi. Powinno
to być możliwe w przypadku, gdy pozwalają na to ustawodawstwo państwa trzeciego lub umowy zawarte między co najmniej jednym uczestniczącym państwem
członkowskim a państwem trzecim.
(10) Aby zwiększyć gospodarczą, społeczną i terytorialną spójność Unii oraz
wzmocnić tym samym w szczególności efektywność współpracy terytorialnej, w
tym współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w ramach
jednego EUWT, należy dopuścić do uczestnictwa w EUWT państwa trzecie sąsiadujące z państwami członkowskimi, w tym z ich regionami najbardziej oddalonymi. W związku z tym działania realizowane w ramach europejskich programów
współpracy terytorialnej, jeżeli są współfinansowane przez Unię, powinny nadal
zmierzać do osiągnięcia celów unijnej polityki spójności, nawet jeżeli są realizowane częściowo lub w całości poza terytorium Unii, a zatem jeżeli działania w
ramach EUWT są prowadzone także, przynajmniej w pewnym zakresie, poza
terytorium Unii. W tym kontekście i w stosownych przypadkach wkład działań w
ramach EUWT obejmujących również członków z państw trzecich sąsiadujących z
co najmniej jednym państwem członkowskim, w tym z jego regionami najbardziej oddalonymi, w realizację celów polityki działań zewnętrznych Unii, takich
jak współpraca na rzecz rozwoju lub współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna, pozostaje jedynie marginalny, ponieważ środek ciężkości danych pro-
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gramów współpracy, a co za tym idzie działań w ramach tego EUWT powinien
koncentrować się na celach unijnej polityki spójności. W związku z tym wszelkie
cele współpracy na rzecz rozwoju lub cele współpracy gospodarczej, finansowej i
technicznej między tylko jednym państwem członkowskim, tym jego regionami
najbardziej oddalonymi, a co najmniej jednym państwem trzecim są tylko podrzędne w stosunku do celów współpracy terytorialnej między państwami członkowskimi, w tym ich regionami najbardziej oddalonymi, która jest oparta na polityce spójności. Z tego względu art. 175 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE) jest wystarczającą podstawą prawną do przyjęcia
rozporządzenia.
(11) W wyniku pozwolenia na udział w EUWT władz i organizacji krajowych, regionalnych, subregionalnych i lokalnych, a także – w stosownych przypadkach –
innych organów lub instytucji publicznych, w tym dostawców usług publicznych, z
KTZ, na mocy decyzji Rady nr 2013/755/UE (6) i biorąc pod uwagę, że w
przypadku okresu programowania 2014-2020, specjalna dodatkowa alokacja finansowa na podstawie wieloletnich ram finansowych ma wzmocnić współpracę
regionów najbardziej oddalonych Unii z sąsiadującymi państwami trzecimi i
niektórymi KTZ, wymienionymi w załączniku II do Traktatu, oraz sąsiadującymi z
tymi najbardziej oddalonymi regionami, EUWT jako instrument prawny powinien
być również otwarty dla członków z KTZ. Z uwagi na potrzebę zagwarantowania
pewności prawa i przejrzystości należy ustanowić specjalne procedury zatwierdzania na potrzeby przystępowania do EUWT członków z KTZ, w tym – w razie konieczności – specjalne zasady dotyczące prawa właściwego dla EUWT
obejmujących członków z KTZ.
(12) W rozporządzeniu (WE) nr 1082/2006 wprowadzono rozróżnienie między
konwencją określającą konstytutywne elementy przyszłego EUWT a statutem
zawierającym przepisy wykonawcze. Zgodnie z tym rozporządzeniem statuty
muszą jednak obecnie zawierać wszystkie postanowienia konwencji. Konwencja i
statut są odrębnymi dokumentami, a procedura zatwierdzania powinna być ograniczona do konwencji, pomimo że do państw członkowskich przesyłane mają być
oba dokumenty. Ponadto niektóre elementy objęte obecnie statutem powinny
zostać przeniesione do konwencji.
(13) Doświadczenia nabyte przy tworzeniu EUWT wskazują, że rzadko dotrzymywano terminu trzech miesięcy na zakończenie procedury zatwierdzania
przez państwa członkowskie. Należy zatem przedłużyć ten termin do sześciu
miesięcy. Z drugiej strony, w celu zapewnienia pewności prawa po tym okresie,
konwencja powinna zostać uznana za zatwierdzoną w drodze milczącej zgody, w
stosownych przypadkach zgodnie z prawem krajowym danych państw członkowskich, w tym zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Jednak
państwo członkowskie, w którym ma się znajdować proponowana siedziba statutowa EUWT, powinno formalnie zatwierdzić konwencję. Państwa członkowskie
powinny mieć możliwość stosowania krajowych przepisów dotyczących procedury
zatwierdzenia uczestnictwa przyszłego członka w EUWT lub ustanowienia przepisów szczególnych w ramach przepisów krajowych wdrażających rozporządzenie
(WE) nr 1082/2006, to jednak należy wykluczyć odstępstwa od przepisu

Rozporządzenie o EUWT

BMVI specjalne publikacji

Przewodnik po EUWT dla podmiotów współpracy polsko-niemieckiej – Materiały informacyjne

7

dotyczącego milczącej zgody po upływie sześciu miesięcy, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.
(14) Należy określić podstawy, na których państwo członkowskie może odmówić
zatwierdzenia uczestnictwa przyszłego członka lub zatwierdzenia konwencji,
Jednakże, przy podejmowaniu decyzji o tym zatwierdzeniu, nie należy brać pod
uwagę żadnych przepisów krajowych wymagających innych lub bardziej rygorystycznych zasad lub procedur niż te przewidziane w rozporządzeniu (WE)
nr 1082/2006.
(15) Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 nie może mieć zastosowania w
państwach trzecich, państwo członkowskie, w którym ma się znajdować proponowana siedziba statutowa EUWT, powinno – przy zatwierdzaniu uczestnictwa
przyszłych członków z państw trzecich, podlegających prawu tych państw trzecich– upewnić się w porozumieniu z tymi państwami członkowskimi, na mocy
prawa których zostali utworzeni inni przyszli członkowie EUWT – że państwa trzecie stosują warunki i procedury równoważne z tymi określonymi w
rozporządzeniu (WE) nr 1082/2006 lub działają zgodne z dwustronnymi lub wielostronnymi umowami międzynarodowymi zawartymi między państwami członkowskimi Rady Europy na podstawie Europejskiej Konwencji Ramowej o
współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi
dotyczący ugrupowań współpracy euroregionalnej podpisanej w Madrycie w dniu
21 maja 1980 r. i dodatkowych protokołów zgodnie z nią przyjętych, niezależnie
od tego, czy państwa te są także państwami członkowskimi Unii. W przypadku
zaangażowania kilku państw członkowskich Unii i co najmniej jednego państwa
trzeciego, wystarczy zawarcie porozumienia między danym państwem trzecim
oraz jednym uczestniczącym państwem członkowskim Unii.
(16) Aby zachęcać nowych członków do przystąpienia do istniejących EUWT,
należy uprościć procedurę zmiany konwencji w takich przypadkach. W związku z
tym, w przypadku nowego członka z państwa członkowskiego, które już zatwierdziło konwencję, nie będzie konieczne zgłaszanie tych zmian wszystkim
uczestniczącym państwom członkowskim, lecz jedynie temu państwu członkowskiemu, którego prawu podlega nowy przyszły członek i państwu członkowskiemu, w którym dane EUWT ma siedzibę statutową. Każdą późniejszą zmianę
konwencji należy zgłosić wszystkim zainteresowanym państwom członkowskim.
Takie uproszczenie procedury zmiany nie powinno jednak mieć zastosowania do
nowych przyszłych członków z państwa członkowskiego, które jeszcze nie zatwierdziło konwencji, z państwa trzeciego lub KTZ, ponieważ niezbędne jest
umożliwienie wszystkim uczestniczącym państwom członkowskim zbadanie, czy
przystąpienie takich członków jest zgodne z ich interesem publicznym lub
porządkiem publicznym.
(17) Biorąc pod uwagę powiązania między państwami członkowskimi a KTZ, procedury zatwierdzenia udziału przyszłych członków z KTZ powinny obejmować te
państwa członkowskie. Zgodnie ze szczególnymi stosunkami w zakresie
sprawowania władzy między danym państwem członkowskim a danym KTZ
państwo członkowskie powinno albo zatwierdzić udział przyszłego członka z KZT,
albo przedstawić państwu członkowskiemu, w którym znajduje się proponowana
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siedziba statutowa EUWT, pisemne potwierdzenie, zgodnie z którym właściwe
organy KTZ zatwierdziły udział przyszłego członka zgodnie z warunkami i procedurami równoważnymi tym, które ustanowiono w rozporządzeniu (WE)
nr 1082/2006. Taka sama procedura powinna mieć zastosowanie w przypadku
przyszłego członka z KTZ, który chciałby przyłączyć się do istniejącego EUWT.
(18) W związku z tym, że statuty nie mają już zawierać wszystkich postanowień
konwencji, zarówno konwencja, jak i statuty powinny zostać zarejestrowane lub
opublikowane. Ponadto, w celu zapewnienia przejrzystości, zawiadomienie o
decyzji w sprawie utworzenia EUWT powinno zostać opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, seria C. W interesie spójności zawiadomienie to
powinno zawierać elementy określone w załączniku do rozporządzenia (WE)
nr 1082/2006 zmienionego niniejszym rozporządzeniem.
(19) Cele EUWT powinny zostać rozszerzone, tak by obejmowały również ułatwianie i wspieranie ogólnej współpracy terytorialnej, w tym planowania strategicznego oraz zarządzania sprawami regionalnymi i lokalnymi zgodnie z polityką
spójności i polityką Unii w innych obszarach, co przyczyni się do realizacji strategii Europa 2020 lub do realizacji strategii makroregionalnych. W związku z tym
EUWT powinno móc realizować operacje przy wsparciu finansowym innym niż
wsparcie udzielane w ramach unijnej polityki spójności. Ponadto należy wymagać, by każdy członek EUWT z każdego reprezentowanego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego posiadać wszelkie kompetencje potrzebne do skutecznego funkcjonowania EUWT., chyba że dane państwo członkowskie lub państwo
trzecie zatwierdza udział członka utworzonego na mocy jego prawa krajowego,
nawet jeżeli członek ten nie posiada kompetencji w odniesieniu do wszystkich
zadań określonych w konwencji.
(20) EUWT jako instrument prawny nie ma na celu obejścia ram prawnych przewidzianych w dorobku prawnym Rady Europy, oferujących różne możliwości i instrumenty transgranicznej współpracy władz lokalnych i regionalnych, w tym
niedawno wprowadzonych ugrupowań współpracy euroregionalnej (7), ani też nie
ma na celu stworzenia zestawu przepisów szczególnych, które miałyby jednolicie
uregulować wszystkie tego typu formy współpracy w całej Unii.
(21) Zarówno szczególne zadania EUWT, jak i możliwość ograniczenia przez
państwa członkowskie działań, które EUWT może wykonywać bez wsparcia finansowego z Unii, należy dostosować do przepisów regulujących EFRR, Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Spójności w okresie programowania na lata 2014–2020.
(22) Mimo, że w rozporządzeniu (WE) nr 1082/2006 zostało przewidziane, że
zadania EUWT nie dotyczą, między innymi, „uprawnień regulacyjnych”, które
mogą mieć różne skutki prawne w różnych państwach członkowskich; jednakże
zgromadzenie EUWT powinno mieć możliwość określenia – o ile konwencja to
wyraźnie przewiduje, a także zgodnie z prawem unijnym i krajowym – zasad i
warunków korzystania z danego elementu infrastruktury zarządzanego przez
EUWT lub też zasad i warunków świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym, w tym opłaty wnoszone przez użytkowników.
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(23) W wyniku otwarcia EUWT na członków z państw trzecich lub KTZ konwencja
powinna określać uregulowania dotyczące ich uczestnictwa.
(24) Konwencja powinna zawierać nie tylko ogólne odniesienie do prawa właściwego, określone w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1082/2006, lecz również wykaz
przepisów prawa unijnego i krajowego mających zastosowanie do EUWT. Ponadto
powinna istnieć możliwość, że będą to przepisy krajowe państwa członkowskiego,
w którym organy EUWT wykonują swoje uprawnienia, w szczególności w
przypadku gdy personel pracujący pod nadzorem dyrektora znajduje się w innym
państwie członkowskim niż to, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT.
Konwencja powinna również zawierać wykaz właściwych unijnych i krajowych
przepisów dotyczących bezpośrednio działalności EUWT prowadzonej w ramach
zadań wyszczególnionych w konwencji, w tym kiedy EUWT zarządza usługami
publicznymi świadczonymi w ogólnym interesie lub zarządza infrastrukturą.
(25) Niniejsze rozporządzenie nie powinno obejmować problemów, jakie napotyka EUWT w związku z transgranicznym udzielaniem zamówień.
(26) Z uwagi na znaczenie zasad mających zastosowanie do personelu EUWT, jak
również zasad, którym podlegają uregulowania w zakresie zarządzania personelem i procedur rekrutacji, powinny być one określone w konwencji, nie zaś w
statucie. Powinna istnieć możliwość postanowienia, że konwencja określa różne
opcje w odniesieniu do wyboru zasad mających zastosowanie do personelu
EUWT. Szczegółowe uregulowania dotyczące zarządzania personelem i procedur
rekrutacji należy zawrzeć w statucie.
(27) Państwa członkowskie powinny lepiej wykorzystywać możliwości przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 (8),
aby w drodze wspólnego porozumienia wprowadzić odstępstwa dotyczące
określania właściwego ustawodawstwa zgodnie z tym rozporządzeniem w interesie niektórych osób lub kategorii osób, a także aby uznać personel EUWT za
należący do takiej kategorii osób.
(28) Ze względu na znaczenie uregulowań dotyczących odpowiedzialności
członków powinny być one określone w konwencji, nie zaś w statucie.
(29) W przypadku EUWT, których wyłącznym celem jest zarządzanie wspieranym
z EFRR programem współpracy lub jego częścią, oraz w przypadku EUWT zajmujących się współpracą międzyregionalną lub sieciami międzyregionalnymi, nie
powinny być wymagane informacje dotyczące terytorium, na którym EUWT może
wykonywać swoje zadania. W pierwszym przypadku ten zakres terytorialny
powinien być określony, a w odpowiednich przypadkach – zmieniony w danym
programie współpracy. W drugim przypadku, przeważnie dotyczącym nieistotnej
działalności, wymóg zamieszczenia takich informacji zagrażałby przystąpieniu
nowych członków do współpracy międzyregionalnej lub sieci międzyregionalnych.
(30) Należy doprecyzować różne przepisy dotyczące kontroli zarządzania środkami publicznymi oraz kontroli sprawozdań finansowych EUWT.
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(31) Należy w bardziej wyraźny sposób odróżnić EUWT, których członkowie
ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, od tych EUWT, których członkowie mają
nieograniczoną odpowiedzialność. Ponadto – aby umożliwić EUWT, których członkowie ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, realizację działań mogących potencjalnie powodować zadłużenie – należy zezwolić państwom członkowskim na
wymaganie od EUWT, by zawarły odpowiednią umowę ubezpieczenia lub by były
objęte odpowiednią gwarancją finansową, w celu objęcia ryzyka właściwego dla
ich działalności.
(32) Państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji tekst wszelkich przepisów przyjętych w celu wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 1082/2006, jak również wszelkich zmian tych przepisów. W celu poprawy wymiany informacji i
koordynacji między państwami członkowskimi, Komisją i Komitetem Regionów,
Komisja powinna przekazywać tekst tych przepisów państwom członkowskim i
Komitetowi Regionów. Komitet Regionów utworzył platformę dotyczącą EUWT,
która umożliwia wszystkim zainteresowanym stronom wymianę doświadczeń i
dobrych praktyk oraz lepsze wzajemne informowanie się o możliwościach i problemach związanych z EUWT poprzez ułatwienie wymiany doświadczeń związanych
z tworzeniem EUWT na szczeblu terytorialnym i wiedzy dotyczącej najlepszych
praktyk w dziedzinie współpracy terytorialnej.
(33) Należy ustalić nowy termin sprawozdania dotyczącego stosowania
rozporządzenia (WE) nr 1082/2006. Zgodnie z dążeniem Komisji do oparcia
swojej polityki w większym stopniu na faktach w sprawozdaniu tym należy
poruszyć główne kwestie rozpatrywane w procesie oceny, w tym skuteczność,
wydajność, adekwatność, europejską wartość dodaną, zakres jego uproszczenia i
trwałość. Skuteczność należy rozumieć między innymi jako odnoszącą się do
charakteru prób rozpowszechniania wiedzy na temat instrumentu EUWT
podejmowanych w różnych służbach Komisji, a także między Komisją a innymi
organami, takimi jak Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Komisja powinna
przekazać to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i – zgodnie z
art. 307 akapit pierwszy TFUE – Komitetowi Regionów. Sprawozdanie to powinno
być przekazane do dnia 1 sierpnia 2018 r.
(34) W celu określenia wykazu wskaźników do wykorzystania przy ocenie i
przygotowaniu sprawozdania dotyczące stosowania rozporządzenia (WE)
nr 1082/2006 należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie
z art. 290 TFUE. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne,
terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie.
(35) Istniejące EUWT nie powinny mieć obowiązku dostosowywania swoich konwencji i statutów do zmian rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 wynikających z
niniejszego rozporządzenia.
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(36) Należy wskazać przepisy, na podstawie których należy zatwierdzić EUWT, w
przypadku których procedura zatwierdzenia rozpoczęła się przed dniem
rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.
(37) W celu dostosowania obowiązujących przepisów krajowych wdrażających
niniejsze rozporządzenie przed terminem przedłożenia Komisji programów w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, niniejsze rozporządzenie
powinno stosować się po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
Dostosowując istniejące przepisy krajowe, państwa członkowskie powinny
zapewnić, aby wyznaczone zostały właściwe organy odpowiedzialne za zatwierdzenie EUWT oraz aby – zgodnie z postanowieniami prawnymi i administracyjnymi – były to te same organy co organy właściwe do otrzymywania powiadomień, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1082/2006.
(38) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie udoskonalenie instrumentu prawnego, jakim jest EUWT, nie może być w wystarczającym stopniu
osiągnięty przez państwa członkowskie i tym samym może być lepiej osiągnięty
na poziomie Unii, Unia Europejska może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza
poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia jego celów, biorąc pod uwagę dobrowolność tworzenia EUWT, zgodnie z porządkiem konstytucyjnym każdego z
państw członkowskich.
(39) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1082/2006.
PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1 Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1082/2006
W rozporządzeniu (WE) nr 1082/2006 wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:
a) ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (zwane dalej „EUWT”)
może zostać utworzone na terytorium Unii na warunkach przewidzianych w
niniejszym rozporządzeniu i z zastrzeżeniem określonych w nim przepisów.
2. Celem EUWT jest ułatwianie i wspieranie w szczególności współpracy terytorialnej, w tym co najmniej jednego z jej komponentów: współpracy transgranicznej, transnarodowej lub międzyregionalnej, między jego członkami określonymi
w art. 3 ust. 1, z myślą o wzmocnieniu spójności gospodarczej, społecznej i
terytorialnej Unii.”;
b) dodaje się ustęp w brzmieniu:
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„5. Siedziba statutowa EUWT znajduje się w państwie członkowskim, którego
prawu podlega przynajmniej jeden z jego członków.”;
2) art. 2 otrzymuje brzmienie:
a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Działania organów EUWT podlegają następującym przepisom:
a) niniejszemu rozporządzeniu;
b) konwencji, o której mowa w art. 8, jeżeli jest to wyraźnie dopuszczone
na mocy niniejszego rozporządzenia; oraz
c) w sprawach nieuregulowanych niniejszym rozporządzeniem lub uregulowanych nim tylko częściowo – prawu krajowemu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT.
Jeżeli konieczne jest określenie prawa właściwego na podstawie prawa Unii lub
międzynarodowego prawa prywatnego, EUWT uznawane jest za podmiot państwa
członkowskiego, w którym znajduje się jego siedziba statutowa.”
b) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Działania EUWT dotyczące wykonywania zadań, o których mowa w art. 7
ust. 2 i 3, w obrębie Unii podlegają właściwemu prawu Unii i prawu krajowemu
określonemu w konwencji, o której mowa w art. 8.
Działania EUWT współfinansowane z budżetu Unii są zgodne z wymogami
określonymi we właściwym prawie Unii i prawie krajowym związanym ze stosowaniem prawa Unii.”;
3) art. 3 otrzymuje brzmienie:
a) ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„1. Członkami EUWT mogą być następujące podmioty:
a) państwa członkowskie lub władze na szczeblu krajowym;
b) władze regionalne;
c) władze lokalne;
d) przedsiębiorstwa publiczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (9) lub podmioty prawa
publicznego w rozumieniu art. 1 ust. 9 akapit drugi dyrektywy
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (10);
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e) przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w
ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z krajowym oraz unijnym prawem właściwym.
f) krajowe, regionalne lub lokalne władze albo podmioty lub przedsiębiorstwa publiczne równoważne z tymi, o których mowa w lit. d), z państw
trzecich, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 3a.;
b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. EUWT składa się z członków znajdujących się na terytorium przynajmniej
dwóch państw członkowskich, z zastrzeżeniem wyjątku określonego w art. 3a
ust. 2 i 5.”;
4) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 3a Przystąpienie członków z państw trzecich albo krajów lub terytoriów
zamorskich (KTZ)
1. Zgodnie z art. 4 ust. 3a w skład EUWT mogą wchodzić członkowie znajdujący
się na terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich oraz z co najmniej
jednego państwa trzeciego sąsiadującego z co najmniej jednym z tych państw
członkowskich, w tym z ich regionami najbardziej oddalonymi, jeżeli te państwa
członkowskie i państwa trzecie wspólnie prowadzą działania w ramach
współpracy terytorialnej lub realizują programy wspierane przez Unię.
Do celów niniejszego rozporządzenia państwo trzecie lub KZT uważa się za sąsiadujące z państwem członkowskim, w tym z jego regionami najbardziej oddalonymi, jeżeli to państwo trzecie lub KZT oraz państwo członkowskie posiadają
wspólną granicę lądową lub jeżeli zarówno państwa trzecie lub KZT i dane państwo członkowskie kwalifikują się do wspólnego transgranicznego lub transnarodowego programu europejskiej współpracy terytorialnej lub innego programu
współpracy transgranicznej, transmorskiej lub w ramach basenu jednego morza,
w tym również jeżeli są one rozdzielone wodami międzynarodowymi.
2. W skład EUWT mogą wchodzić członkowie znajdujący się na terytorium tylko
jednego państwa członkowskiego oraz z co najmniej jednego państwa trzeciego
sąsiadującego z państwem członkowskim, w tym z jego regionami najbardziej
oddalonymi, jeżeli to państwo członkowskie uzna takie EUWT za zgodne z zakresem swej współpracy terytorialnej w kontekście współpracy transgranicznej lub
transnarodowej lub stosunków dwustronnych z danym państwem trzecim.
3. Do celów ust. 1 i 2 państwa trzecie sąsiadujące z państwem członkowskim, w
tym z jego regionami najbardziej oddalonymi, obejmują granice morskie między
danymi państwami.
4. Zgodnie z art. 4a i z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 1
niniejszego artykułu w skład EUWT mogą także wchodzić członkowie znajdujący
się na terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich, w tym z ich regi-
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onów najbardziej oddalonych, i z co najmniej jednego KTZ, z udziałem lub bez
udziału członków z co najmniej jednego państwa trzeciego.
5. Zgodnie z art. 4a i z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 2
niniejszego artykułu w skład EUWT mogą także wchodzić członkowie znajdujący
się na terytorium tylko jednego państwa członkowskiego, w tym z jego regionów
najbardziej oddalonych, i z co najmniej jednego KTZ, z udziałem lub bez udziału
członków z co najmniej jednego państwa trzeciego.
6. EUWT nie może być utworzone tylko przez członków z państwa członkowskiego i co najmniej jednego KTZ powiązanego z tym samym państwem
członkowskim.”;
5) art. 4 otrzymuje brzmienie:
a) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Po powiadomieniu przez przyszłego członka zgodnie z ust. 2 państwo członkowskie, które otrzymało powiadomienie, zatwierdza – z uwzględnieniem swojej
struktury określonej konstytucją – uczestnictwo przyszłego członka w EUWT i
konwencję, chyba że uzna ono, że:
a) takie uczestnictwo lub konwencja nie są zgodne z:
(i) niniejszym rozporządzeniem;
(ii) innymi unijnymi przepisami dotyczącymi działań i działalności
EUWT;
(iii) przepisami krajowymi dotyczącymi uprawnień i kompetencji
przyszłego członka;
b) takie uczestnictwo nie jest uzasadnione ze względu na interes publiczny
lub porządek publiczny tego państwa członkowskiego; lub
c) statut nie jest zgodny z konwencją.
W przypadku braku zatwierdzenia państwo członkowskie przedstawia uzasadnienie odmowy zatwierdzenia i, w stosownych przypadkach, proponuje konieczne
zmiany do konwencji.
Państwo członkowskie podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia w terminie
sześciu miesięcy od daty otrzymania powiadomienia zgodnie z ust. 2. Jeżeli
państwo członkowskie, które otrzymało powiadomienie, nie zgłosi sprzeciwu w
tym terminie, uczestnictwo przyszłego członka oraz konwencję uważa się za zatwierdzone. Jednakże państwo członkowskie, w którym ma się znajdować
proponowana siedziba statutowa EUWT, musi formalnie zatwierdzić konwencję, w
celu umożliwienia utworzenia EUWT.
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Jakikolwiek wniosek od państwa członkowskiego do przyszłego członka o dodatkowe informacje przerywa bieg terminu, o którym mowa w akapicie trzecim.
Okres przerwania terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w
którym państwo członkowskie wysłało swoje uwagi przyszłemu członkowi, i trwa
do dnia, w którym przyszły członek udzieli na nie odpowiedzi.
Bieg terminu, o którym mowa akapicie trzecim nie zostaje jednak przerwany,
jeżeli przyszły członek udzieli odpowiedzi na uwagi państwa członkowskiego w
ciągu dziesięciu dni roboczych po rozpoczęciu okresu przerwania.
Przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie przyszłego członka w EUWT państwa
członkowskie mogą stosować przepisy krajowe.”;
b) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„3a. W przypadku EUWT z przyszłymi członkami z co najmniej jednego państwa
trzeciego, państwo członkowskie, w którym ma się znajdować proponowana
siedziba statutowa EUWT, upewnia się, w porozumieniu z pozostałymi zainteresowanymi państwami członkowskimi, że zostały spełnione warunki określone w
art. 3a i że każde państwo trzecie zatwierdziło udział przyszłego członka zgodnie
z:
a) warunkami i procedurami równoważnymi warunkom i procedurom
ustanowionym w rozporządzeniu; albo
b) zgodnie z porozumieniem zawartym między co najmniej jednym państwem członkowskim, którego prawu podlega przyszły członek, oraz tym
państwem trzecim.”;
c) ustępy 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Członkowie uzgadniają treść konwencji, o której mowa w art. 8, zapewniając
jej spójność z zatwierdzeniem zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu.
6. EUWT zgłasza wszelkie zmiany konwencji lub statutu państwom członkowskim,
których prawu podlegają jego członkowie. Wszelkie zmiany konwencji, z
wyłączeniem jedynie przypadku przystąpienia nowego członka, na mocy ust. 6a
lit. a), są zatwierdzane przez te państwa członkowskie zgodnie z procedurą
określoną w niniejszym artykule.”;
d) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„6a. W przypadku przystąpienia nowych członków do istniejącego EUWT zastosowanie mają następujące przepisy:
a) w przypadku przystąpienia nowego członka z państwa członkowskiego,
które już zatwierdziło konwencję, takie przystąpienie jest zatwierdzane
jedynie przez to państwo członkowskie, którego prawu podlega nowy
członek, zgodnie z procedurą przewidzianą w ust. 3, a państwo człon-
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kowskie, w którym EUWT ma siedzibę statutową, jest powiadamiane o takim udziale;
b) w przypadku przystąpienia nowego członka z państwa członkowskiego,
które jeszcze nie zatwierdziło konwencji, zastosowanie ma procedura
przewidziana w ust. 6;
c) przystąpienie nowego członka z państwa trzeciego do istniejącego EUWT
podlega analizie przez państwo członkowskie, w którym EUWT ma siedzibę
statutową, zgodnie z procedurą przewidzianą w ust. 3a.”;
6) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 4a Udział członków z KTZ
W przypadku EUWT, którego jeden z przyszłych członków pochodzi z KTZ,
państwo członkowskie, z którym dane KTZ jest powiązane, upewnia się, że warunki określone w art. 3a są spełnione i – uwzględniając swoje stosunki z KTZ:
a) zatwierdza udział przyszłego członka zgodnie z art. 4 ust. 3; albo
b) potwierdza na piśmie państwu członkowskiemu, w którym ma się
znajdować proponowana siedziba statutowa EUWT, że właściwe organy
KTZ zatwierdziły udział przyszłego członka zgodnie z warunkami i procedurami równoważnym warunkom i procedurom ustanowionym w niniejszym
rozporządzeniu.”;
7) Artykuł 5 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 5 Uzyskanie osobowości prawnej oraz publikacja w Dzienniku
Urzędowym
1. Konwencja, statut i wszelkie ich późniejsze zmiany podlegają rejestracji lub
publikacji w państwie członkowskim, w którym dane EUWT ma siedzibę statutową, zgodnie z właściwym prawem krajowym tego państwa członkowskiego.
EUWT uzyskuje osobowość prawną w dniu rejestracji lub publikacji konwencji i
statutu, zależnie od tego, która z nich nastąpi wcześniej. Członkowie informują
państwa członkowskie, których to dotyczy, i Komitet Regionów o rejestracji lub
publikacji konwencji i statutu.
2. EUWT zapewnia przesłanie do Komitetu Regionów, w terminie dziesięciu dni
roboczych od rejestracji lub publikacji konwencji oraz statutów, wniosku zgodnego z wzorem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Komitet Regionów przekazuje ten wniosek do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej
w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, ogłoszenia o utworzeniu EUWT wraz ze szczegółowymi informacjami określonymi w
załączniku do niniejszego rozporządzenia.”;
8) art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. Nie naruszając ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, w jeżeli zadania EUWT, o
których mowa w art. 7 ust. 3, obejmują działania współfinansowane przez Unię,
stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące kontroli funduszy pochodzących z
Unii.”;
9) art. 7 otrzymuje brzmienie:
a) ustępy 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. EUWT działa w ramach powierzonych mu zadań, polegających na ułatwianiu i
wspieraniu współpracy terytorialnej w celu zwiększenia spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej oraz przezwyciężanie barier na rynku wewnętrznym.
Każde zadanie określane jest przez jego członków jako mieszczące się w zakresie
kompetencji każdego z członków, chyba że państwo członkowskie lub państwo
trzecie zatwierdzą udział członka utworzonego na mocy ich prawa krajowego,
nawet jeżeli członek ten nie posiada kompetencji w odniesieniu do wszystkich
zadań określonych w konwencji.
3. EUWT może prowadzić określone działania związane ze współpracą terytorialną między swoimi członkami w ramach realizacji celu, o którym mowa w art. 1
ust. 2, niezależnie od tego, czy Unia udziela tym działaniom wsparcia finansowego.
Zadania EUWT mogą dotyczyć przede wszystkim realizacji programów
współpracy lub ich części, lub też realizacji operacji wspieranych przez Unię za
pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, lub Funduszu Spójności
Państwa członkowskie mogą ograniczyć zakres zadań, które EUWT mogą wykonywać bez wsparcia finansowego Unii. Nie naruszając art. 13, państwa członkowskie nie mogą jednak wyłączyć zadań, które dotyczą priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1299/2013 (11).“
b) w ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Zgodnie z właściwym prawem unijnym i krajowym zgromadzenie EUWT, o
którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. a), może jednak określić zasady i warunki
korzystania z danego elementu infrastruktury zarządzanego przez EUWT lub
zasady i warunki świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, w tym
także opłaty wnoszone przez użytkowników.”;
10) art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Konwencja określa:
a) nazwę EUWT i jego siedzibę statutową;
b) zasięg terytorium, na którym EUWT może wykonywać swoje zadania;
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c) cel i zadania EUWT;
d) okres funkcjonowania EUWT i warunki jego rozwiązania;
e) wykaz członków EUWT;
f) wykaz organów EUWT i ich odnośnych kompetencji;
g) unijne prawo właściwe i krajowe prawo państwa członkowskiego, w
którym EUWT ma siedzibę statutową, do celów wykładni i egzekwowania
konwencji;
h) właściwe prawo unijne i prawo krajowe państwa członkowskiego, w
którym działają organy EUWT;
i) uzgodnienia dotyczące zaangażowania członków z państw trzecich lub z
KTZ, w stosownych przypadkach łącznie z określeniem mającego zastosowanie prawa, jeżeli EUWT realizuje zadania w państwach trzecich lub
KTZ;
j) właściwe prawo unijne i prawo krajowe bezpośrednio dotyczące działalności EUWT prowadzonej w ramach zadań wyszczególnionych w konwencji;
k) przepisy mające zastosowanie do personelu EUWT, jak również zasady,
którym podlegają uregulowania w zakresie zarządzania personelem i procedur rekrutacji;
l) uregulowania dotyczące odpowiedzialności EUWT i jego członków zgodnie z art. 12;
m) odpowiednie ustalenia dotyczące wzajemnego uznawania, w tym w odniesieniu do kontroli finansowej zarządzania środkami publicznymi; oraz
n) procedury przyjmowania statutów i wprowadzania zmian do konwencji,
zgodne z obowiązkami określonymi w art. 4 i 5.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2 lit. b), nie są jednak wymagane, jeżeli
zadania EUWT dotyczą jedynie zarządzania programem współpracy lub jego
częścią na mocy rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 lub jeżeli EUWT zajmuje się
współpracą międzyregionalną lub sieciami międzyregionalnymi.”
11) Art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 9 Statut
1. Statut EUWT przyjmowany jest na podstawie konwencji – i zgodnie z nią –
przez członków EUWT stanowiących jednomyślnie.

Rozporządzenie o EUWT

BMVI specjalne publikacji

Przewodnik po EUWT dla podmiotów współpracy polsko-niemieckiej – Materiały informacyjne

19

2. Statut EUWT określa co najmniej:
a) postanowienia dotyczące sposobu działania jego organów i ich kompetencji, jak również liczby przedstawicieli członków w odpowiednich organach;
b) procedury podejmowania decyzji;
c) jego język lub języki robocze;
d) ustalenia dotyczące jego funkcjonowania;
e) procedury w zakresie zarządzania personelem i rekrutacji;
f) uregulowania dotyczące wkładów finansowych członków;
g) mające zastosowanie przepisy dotyczące rachunkowości i budżetu jego
członków;
h) wyznaczenie niezależnego zewnętrznego audytora sprawozdania finansowego EUWT; oraz
i) procedury wprowadzania zmian do statutu, zgodne z obowiązkami
określonymi w art. 4 i 5.”;
12) art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sporządzanie sprawozdania finansowego, w tym towarzyszącego mu
sprawozdania rocznego, jeżeli będzie ono wymagane, oraz przeprowadzenie
audytu i publikacja tego sprawozdania jest regulowane prawem krajowym
państwa członkowskiego, w którym EUWT ma siedzibę statutową.”;
13) art. 12 otrzymuje brzmienie:
a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:
„EUWT odpowiada za wszystkie swoje zobowiązania.”;
b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nie naruszając przepisów ust. 3, w zakresie, w jakim aktywa EUWT nie
wystarczają na pokrycie jego zobowiązań, jego członkowie odpowiadają za
zobowiązania EUWT niezależnie od charakteru tych zobowiązań, a udział każdego
z członków zostaje ustalony proporcjonalnie do jego wkładu finansowego. W
statucie zamieszcza się uregulowania dotyczące wkładów finansowych.
Członkowie EUWT 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.
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2a. Jeżeli odpowiedzialność przynajmniej jednego członka EUWT z państwa
członkowskiego jest ograniczona na mocy prawa krajowego, któremu podlega,
pozostali członkowie mogą także ograniczyć swoją odpowiedzialność w konwencji, jeżeli pozwala im na to prawo krajowe wdrażające niniejsze
rozporządzenie.
Nazwa EUWT, którego członkowie ponoszą ograniczoną odpowiedzialność,
zawiera słowa „z ograniczoną odpowiedzialnością”.
Wymogi opublikowania konwencji, statutu oraz sprawozdania finansowego EUWT,
którego członkowie mają ograniczoną odpowiedzialność, są co najmniej równe
wymogom obowiązującym inne podmioty prawne z ograniczoną odpowiedzialnością, które podlegają prawu państwa członkowskiego, w którym znajduje się
siedziba statutowa tego EUWT.
W przypadku EUWT, którego członkowie ponoszą ograniczoną odpowiedzialność,
każde zainteresowane państwo członkowskie może wymagać, aby EUWT zawarło
odpowiednią umowę ubezpieczenia lub aby objęte było gwarancją udzieloną
przez bank lub inną instytucję finansową z siedzibą w państwie członkowskim,
lub aby było objęte instrumentem udzielonym jako gwarancja przez podmiot
publiczny lub państwo członkowskie, w celu ubezpieczenia się od ryzyka właściwego działalności danego EUWT.”;
14) w art. 15 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„2. O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, do sporów z udziałem
EUWT stosuje się unijne prawo dotyczące jurysdykcji. W przypadkach nieprzewidzianych prawem unijnym, sądami właściwymi do rozwiązywania sporów są
sądy państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT.”;
15) art. 16 otrzymuje brzmienie:
a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy mające na celu zapewnienie
skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia, w tym dotyczące określenia
właściwych organów odpowiedzialnych za procedurę zatwierdzania zgodnie z ich
ustaleniami prawnymi i administracyjnymi.
W przypadku gdy wymaga tego prawo krajowe państwa członkowskiego, to
państwo członkowskie może ustanowić kompleksowy wykaz zadań, które członkowie EUWT w rozumieniu art. 3 ust. 1, podlegający prawu tego państwa, posiadają już w tym państwie członkowskim w zakresie współpracy terytorialnej.
Państwo członkowskie przedkłada Komisji tekst przepisów przyjętych na podstawie niniejszego artykułu oraz zmian tych przepisów. Następnie Komisja przekazuje tekst tych przepisów pozostałym państwom członkowskim oraz Komitetowi
Regionów.”
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b) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Przepisy, o których mowa w ust. 1, o ile dotyczą państwa członkowskiego, z
którym powiązane jest KTZ, zapewniają również – z uwzględnieniem stosunków
pomiędzy państwem członkowskim i tym KTZ – skuteczne stosowanie niniejszego
rozporządzenia w odniesieniu do tego KZT, sąsiadującego z innymi państwami
członkowskimi lub ich regionami najbardziej oddalonymi.”;
16) Artykuł 17 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 17 Sprawozdanie
Do dnia 1 sierpnia 2018 r. Komisja przekaże Parlamentowi Europejskiemu,
Radzie i Komitetowi Regionów sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego
rozporządzenia, oceniając, w oparciu o wskaźniki, jego skuteczność, wydajność,
przydatność i europejską wartość dodaną oraz możliwości jego uproszczenia.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art.
17a, zawierających wykaz wskaźników, o których mowa w ustępie pierwszym.”
17) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 17a Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w niniejszym artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art.
17akapit drugi, są powierzone Komisji na okres pięciu lat od dnia 21 grudnia
2013
3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 17 akapit drugi, może zostać
odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja
o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się
ona skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub w terminie późniejszym wskazanym w tej decyzji. Nie
wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym
równocześnie Parlament Europejski i Radę.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 17 akapit drugi wchodzi w życie
tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie lub jeżeli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak
i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten może zostać
przedłużony o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;
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Artykuł 2 Przepisy przejściowe
1. EUWT utworzone przed 21 grudnia 2013 nie są zobowiązane do dostosowania
swoich konwencji i statutów do przepisów rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 w
brzmieniu zmienionym niniejszym rozporządzeniem.
2. W przypadku EUWT, dla których procedura z art. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1082/2006 rozpoczęła się przed 22 czerwca 2014 i w przypadku których brakuje tylko rejestracji lub publikacji zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE)
nr 1082/2006, konwencja i statut są rejestrowane lub publikowane, zgodnie z
przepisami rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 w brzmieniu sprzed zmian dokonanych niniejszym rozporządzeniem.
3. EUWT, w przypadku których procedura z art. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1082/2006 rozpoczęła się wcześniej niż sześć miesięcy przed 22 czerwca 2014
są zatwierdzane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 w brzmieniu sprzed zmian dokonanych niniejszym rozporządzeniem.
4. Inne EUWT niż te, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, w
przypadku których procedura z w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1082/2006, rozpoczęła się przed 22 czerwca 2014, są zatwierdzane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 w brzmieniu zmienionym niniejszym rozporządzeniem.
5. Państwa członkowskie przedstawiają Komisji niezbędne zmiany do przepisów
krajowych przyjętych zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1082/2006
zmienionego niniejszym rozporządzeniem nie później niż 22 czerwca 2014.
Artykuł 3 Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie jest stosowane od 22 czerwca 2014
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we
wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2013 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego, M. SCHULZ, Przewodniczący
W imieniu Rady, R. ŠADŽIUS, Przewodniczący
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(1) Dz.U. C 191 z 29.6.2012, s. 53.
(2) Dz.U. C 113 z 18.4.2012, s. 22.
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1082/2006 z dnia
5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej
(EUWT) (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19).
(4) Dyrektywa 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 usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114).
(5) Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych
(Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1).
(6) Decyzja Rady /2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 w sprawie stowarzyszenia krajów lub terytoriów zamorskich z Unią („decyzja o stowarzyszeniu
zamorskim”) (Dz.U. L 344, z 19.12.2013, s. 1).
(7) Protokół nr 3 do Europejskiej Konwencji Ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi dotyczący ugrupowań
współpracy euroregionalnej (ECGS), otwarty do podpisu w dniu 16 listopada
2009 r.
(8) Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
(Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1).
(9) Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych
(Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1).
(10) Dyrektywa 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 usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114).”;
(11) Rozporządzenie(EU) nr 1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska
współpraca terytorialna” (Dz.U 347 z 20.12.2013, s. 259).”
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1.2 Rozporządzenie o EUWT nr 1082/2006
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
lipca 2006 r. 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-Społecznego [1],
uwzględniając opinię Komitetu Regionów [2],
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [3],
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Artykuł 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 obejścia tych ram ani ustanowienia zbioru szczególnych
wspólnych zasad, którym podlegałyby jednakowo wszystkie tego typu
porozumienia w całej Wspólnocie.
(6) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności [4]
zwiększa środki na rzecz wsparcia europejskiej współpracy terytorialnej.
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(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 1083/2006 i z rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego [5], albo w celu podejmowania działań w
zakresie współpracy terytorialnej będących wyłączną inicjatywą państw
członkowskich i ich władz regionalnych i lokalnych, niezależnie od tego, czy
Wspólnota wnosi do nich wkład finansowy.
(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 określoną 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) Artykuł 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.
PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Rozporządzenie o EUWT
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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.
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.
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 usługi [6].
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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.
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.
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.

Rozporządzenie o EUWT

BMVI specjalne publikacji

Przewodnik po EUWT dla podmiotów współpracy polsko-niemieckiej – Materiały informacyjne

28

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.
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 z 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.
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 mu 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 Funduszu 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 1080/2006.
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.
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.
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;
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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.
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).
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.
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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".
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 odniesieniu 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.
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 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
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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 nieprzewidzianych takim prawodawstwem wspólnotowym sądami
właściwymi do rozwiązywania sporów są sądy państwa członkowskiego, w którym
znajduje się siedziba statutowa EUWT.
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.
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 dnia 1 sierpnia 2011 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania niniejszego rozporządzenia oraz, w
razie potrzeby, propozycje zmian.
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 dnia 1 sierpnia 2007 r., z wyjątkiem art.
16, który stosuje się od dnia 1 sierpnia 2006 r.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we
wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 5 lipca 2006 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego, J. Borrell Fontelles, Przewodniczący
W imieniu Rady, P. Lehtomäki, Przewodnicząca

[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 12
czerwca 2006 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz
stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2006 r. (dotychczas
nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).
[4] Patrz: str. 25 niniejszego Dziennika Urzędowego.
[5] Patrz: str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.
[6] 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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2 Polska ustawa o EUWT
Dz.U.08.218.1390
ACT
of 7 November 2008
on a European grouping of territorial cooperation 1)
(Dz. U. of 9 December 2008)
Article 1. The Act governs the rules of organising the European grouping of territorial
cooperation in order to implement the provisions set out in Regulation (EC) No 1082/2006 of the
European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a European grouping of territorial
cooperation (EGTC) (OJ L 210, 31.07.2006, p. 19), hereinafter referred to as “Regulation No
1082/2006.”
Article 2. For the purpose of this Act:
1) body governed by public law shall mean an entity referred to in Directive 2004/18/EC of the
European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures
for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts
(OJ L 134, 30.04.2004, p.114; OJ Special edition in Polish, Chapter 6, Volume 7, p. 132, as
amended);
2) grouping shall mean an European grouping of territorial cooperation, referred to in Regulation
No 1082/2006.
Article 3. For matters not covered by Regulation No 1082/2006 or by this Act the provisions
on associations shall apply accordingly to a grouping.
Article 4. 1. The resolution on accessing the grouping by the Republic of Poland shall be
adopted by the Council of Ministers.
2. In the resolution referred to in Paragraph 1 the Council of Ministers, on the basis of Act of 4
September 1997 on State Administration Departments (Dz.U. of 2007 No 65, item 437, as amended2)),
designates a minister competent for representing the Republic of Poland in the grouping accessed by
Poland.
Article 5. 1. Resolution on accessing the grouping by a territorial self-governmental unit shall
be adopted by its decision-making authority by an absolute majority of its statutory members.
2. Resolution on accessing the grouping by a territorial self-governmental unit and a decision
on accessing the grouping by a body governed by public law shall enter into force after obtaining an
approval referred to in Article 6(1).
Article 6. 1. The minister competent for foreign affairs in agreement with the minister
competent for interior, minister competent for public finance and minister competent for issues of
regional development gives an approval, by way of a decision, for accessing the grouping by a
territorial self-governmental unit or a body governed by public law within 3 months following the date of
obtaining the resolutions or decisions referred to in Article 5(2).
2. In case documents drawn up in a foreign language are sent together with the resolution or
decision, referred to in Article 5(2), a certified translation into Polish shall be annexed to the
abovementioned documents.
Article 7. 1. A register of the European groupings of territorial cooperation shall be
established, hereinafter referred to as “the register.”
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2. The register is run by the minister competent for foreign affairs.
Article 8. 1. The grouping having its registered office within the territory of the Republic of
Poland shall be entered into the register.
2. The grouping acquires legal personality upon registration.
Article 9. 1. The grouping can be declared to the register by a person authorised by the
members of the grouping to carry out activities related to entering the grouping into the register.
2. The declaration, referred to in Paragraph 1, shall include the following:
1) convention and statutes of the grouping;
2) resolutions or decisions of the grouping members on adopting the statutes;
3) authorisations to carry out activities related to entering the grouping into the register;
4) agreements from all its members concerning accession to the grouping issued in line with Article
4(3) of Regulation No 1082/2006.
3. If the declaration, referred to in Paragraph 1, shall not meet the requirements set out in
Paragraph 1 or 2, the minister competent for foreign affairs shall request the person authorised to
carry out activities related to entering the grouping into the register to remedy the deficiencies within
14 days following the day of receiving the request, which includes a warning that failure to remedy the
deficiencies within the set deadline shall result in refusal to enter the grouping into the register.
Article 10. 1. In case the documents submitted to registration are in a foreign language a
certified translation into Polish shall be annexed to them.
2. The minister competent for foreign affairs shall establish, by way of a regulation the method
of running the register, as well as the method of introducing changes to the registered entries and
deleting groupings from the register, taking account of the documents necessary to perform these
activities and data, which need to be entered.
Article 11. An entry to the register, refusal to enter a grouping to the register, introducing
changes to the registered entries and deleting groupings from the register shall be performed by way
of a decision.
Article 12. The statutes of the grouping shall establish the rules of liquidation of the grouping,
in case of:
1) dissolution of the grouping following from a decision of its members;
2) deleting a grouping, which has its registered office within the territory of the Republic of Poland,
from the register as a result of carrying out by the grouping activities referred to in Article 13 of
Regulation No 1082/2006;
3) deleting a grouping from the register for reasons referred to in Article 14(1) of Regulation
No 1082/2006.
Article 13. The convention and the statutes of the grouping, as well as their amendments shall
be published in the Official Gazette of the Republic of Poland “Monitor Polski B”. The publication shall
be made by the minister competent for foreign affairs.
Article 14. Director of the grouping shall inform the register when a member withdraws from
the grouping or in case of its dissolution following from a decision of its members.
Article 15. Members of a grouping, which has its registered office outside the territory of the
Republic of Poland, acting on the ground of the Polish law inform the minister competent for foreign
affairs on the convention and registration, as well as publication of the statutes of the grouping.
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Article 16. Without a Community financial contribution the grouping having its registered office
within the territory of the Republic of Poland may carry out activities only within the scope defined in
Article 6 of Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July
2006 on the European Regional Development Fund and repealing Regulation (EC) No 1783/1999 (OJ
L 210, 31.07.2006, p. 1).
Article 17. The control of management of the grouping’s public resources is performed on the
basis of separate provisions.
Article 18. 1. The grouping keeps accounts in line with the rules determined in the Act of 29
September 1994 on Accounting (Dz. U. of 2002 No 76, item 694, as amended3)).
2. Financial report of the grouping shall be analysed and published according to Article 70 of
the Act referred to in Paragraph 1.
Article 19. 1. The State Treasury shall not be responsible for obligations of a grouping, in
which the Republic of Poland acts as a member.
2. Territorial self-governmental units, state legal persons and self-government legal persons
shall not be responsible for obligations of a grouping of which they are members.
Article 20. The minister competent for foreign affairs acts as a supervisory authority for the
grouping.
Article 21. 1. If a grouping having its registered office within the territory of the Republic of
Poland carries out activities referred to in Article 13 of Regulation No 1082/2006, the supervisory
authority deletes the grouping from the register.
2. If a grouping having its registered office outside the territory of the Republic of Poland
carries out activities referred to in Article 13 of Regulation No 1082/2006, the supervisory authority
repeals the decision, referred to in Article 6(1), which was issued in connection to a member of this
grouping.
3. In cases referred to in Article 14(1) of Regulation No 1082/2006 the supervisory authority
deletes the grouping from the register.
4. In cases referred to in Paragraphs 1 and 3 the supervisory authority designates a liquidator
for this grouping.
Article 22. In cases referred to in Article 12 point 1 and Article 21 (1) and (3) the liquidator of
the grouping informs the supervisory authority on initiating a winding-up procedure of the grouping.
Article 23. This Act shall enter into force 30 days following its publication.
______
1) The

provisions of the Act implement the rules set out in Regulation (EC) No 1082/2006 of the

European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a European grouping of territorial
cooperation (EGTC) (OJ L 210, 31.07.2006, p. 19).
2) Amendments

to the consolidated text of the above mentioned Act were announced in Dz.U. of 2007

No 107, item 732, No 120, item 818 and No 173, item 1218 and of 2008 No 63, item 394, No 199,
item 1227, No 201, item 1237 and No 216, item 1370.
3) Amendments

to the consolidated text of the above mentioned Act were announced in Dz.U. of 2003

No 60, item 535, No 124, item 1152, No 139, item 1324 and No 229, item 2276, of 2004 No 96, item
959, No 145, item 1535, No 146, item 1546 and No 213, item 2155, of 2005 No 10, item 66, No 184,
item 1539 and No 267, item 2252, of 2006 No 157, item 1119 and No 208, item 1540 and of 2008 No

Polska ustawa o EUWT

BMVI specjalne publikacji

Przewodnik po EUWT dla podmiotów współpracy polsko-niemieckiej – Materiały informacyjne

37

63, item 393, No 144, item 900, No 171, item 1056 and No 214, item 1343.
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3 Urzędy właściwe w RFN
3.1 BMWi
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Scharnhorststraße 34-37
10115 Berlin

3.2 Kraje
związkowe
niemieckiej

położone

przy

granicy

polsko-

Niniejszy przegląd zawiera wykaz organów właściwych na poziomie krajów
związkowych wg stanu na dzień 1.10.2013. W ramach kraju związkowego
właściwość może w drodze odpowiednich uchwał zostać w przyszłości
przeniesiona na inne organy kraju związkowego.
Berlin
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen
Martin-Luther-Straße 105
10825 Berlin
Brandenburgia
Ministerium des Innern des Landes Brandenburg
Referat II/2
Henning-von-Tresckow-Str. 9-13
14467 Potsdam
Meklenburgia-Przedmorze
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern
Johannes-Stelling-Straße 14
19053 Schwerin
Saksonia
Landesdirektion Sachsen (wcześniej: Regierungspräsidium Dresden)
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
Sächsisches Staatsministerium des Innern
SMI Referat 41
Wilhelm-Buck-Str. 2
01097 Dresden

Organy właściwe w RFN
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4 Ogólne kontakty istotne w sprawach dot. EUWT
4.1 Komitet Regionów
Committee of the Regions
Unit E2 - Subsidiarity Network, Europe 2020 Platform, Covenant of Mayors,
European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC)
101 Rue Belliard / Belliardstraat
B-1040 Brussels, Belgium
www.cor.europa.eu/egtc

4.2 Komisja
Komisja Europejska / European Commission
Dyrekcja Generalna Polityka Regionalna / Regional and Urban Policy
Unit B.3 – Financial Instruments and relations with International Financial
Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels

4.3 Konsultanci ds. prawnych w publicznych instytucjach
naukowzch z doświadczeniem w zakresie EUWT
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung
Prof. Dr. jur. Gerold Janssen
Weberplatz 1
01217 Dresden
G.Janssen@ioer.de
0351 – 46 79 217
Europa-Universität Viadrina
EVTZ-Kompetenzzentrum
Dr. Marcin Krzymuski
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
krzymuski@europa-uni.de
+ 49 335 5534 2726
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4.4 EUWT z udziałem polskich członków
EUWT Tritia
Ponieważ nie zakończono jeszcze wszystkich czynności wstępnych, brak jest na
razie adresu siedziby; dostępny jest tylko adres e-mail oraz strona www:
petra.kolackova@kr-moravskoslezsky.cz
wskarbu@slaskie.pl
m.koral@umwo.opole.pl
www.egtctritia.eu
EUWT Tatry
ul. Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ, Polska
info@euwt-tatry.eu
www.euwt-tatry.eu
EUWT CETC – Central European Transport Corridor
CETC Technical Secretariat
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
office@cetc.pl
www.cetc.pl
EUWT Eurodystrykt TransOderana (w przygotowaniu)
www.transoderana.eu
Karl-Heinz Boßan
+49 (0) 335 500 11 02
+ 49 (0) 171 71 43 815
bossan@igob.eu
Jacek Jeremicz
+48-95-7355-834
+48-608-308-325
jeremicz@um.gorzow.pl
EUWT Euroregion Neiße-Nisa-Nysa (w przygotowaniu)
Jaroslav Zámečník
j.zamecnik@ern.cz
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+42 0485340-991
Gerhard Watterott
watterott@euroregion-neisse.de
+49 (0) 3583 57500
Andrzej Jankowski
+48 75 7676-470
biuro@euroregion-nysa.pl
www.egtc-neisse-nisa-nysa.eu (www.neisse-nisa-nysa.org)

4.5 Niemiecko-francuskie EUWT
EVTZ Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau
Fabrikstraße 12
77694 Kehl (D)
+49 (0) 7851-899 750
info@eurodistrict.eu
www.eurodistrict.eu
EVTZ Eurodistrikt SaarMoselle
Talstraße 16
D-66119 Saarbrücken
+49 (0) 681 506-8010
info@saarmoselle.org
www.saarmoselle.org
EVTZ INTERREG „Programm Großregion“ / GECT INTERREG „Programme
Grande Région“
Préfecture de la Région Lorraine - Secrétariat Général pour les Affaires
Régionales
36 place Saint Thiébault
BP 71014
F-57034 METZ Cedex 1
+33 3 87 17 96 -75 bzw. -76
melanie.charotte@lorraine.pref.gouv.fr
alexandra.weckwerth@lorraine.pref.gouv.fr
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5 Linki do przykładowych statutów i konwencji
Euregio Tirol – Südtirol – Trentino
Konwencja i statut z dnia 14.06.2011:
www.europaregion.info/downloads/Euregio-EVTZ-Statut-GECT-statutCastelThun-20110614.pdf
Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau
Porozumienie o utworzeniu Eurodistrikt Straßburg-Ortenau z dnia 17.10.2005:
www.eurodistrict.eu/medias/fichiers/Convention_Creation_ED.pdf
Deklaracja z Lahrer z dnia 11.10.2008:
www.eurodistrict.eu/site/lahrer_erklarungdoc-de-425-2.html
Statut EUWT ze stycznia 2010:
www.eurodistrict.eu/medias/fichiers/statuts_gect.pdf
Eurodistrikt SaarMoselle
Konwencja i statut z 2009/2010:
www.rvsbr.de/pics/medien/1_1352452888/Satzung_Eurodistrikt.pdf
European Urban Knowledge Network (EUKN)
Konwencja i statut z 16.01.2012:
www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-enpublicaties/convenanten/2012/01/16/conventie-en-statuten-eukn/conventie-enstatuten-eukn.pdf

Linki do przykładowych statutów i konwencji
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