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▼B
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1082/2006
EUROPEJSKIEGO I RADY

PARLAMENTU

z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej
(EUWT)
Artykuł 1
Charakter EUWT
▼M1
1.
Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (zwane dalej
„EUWT”) może zostać utworzone na terytorium Unii na warunkach
przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu i z zastrzeżeniem okre
ślonych w nim przepisów.
2.
Celem EUWT jest ułatwianie i wspieranie w szczególności współ
pracy 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 wzmoc
nieniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii.
▼B
3.

EUWT posiada osobowość prawną.

4.
W każdym z państw członkowskich EUWT posiada zdolność
prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przy
znawanym osobom prawnym na mocy prawa krajowego tego państwa
członkowskiego. Może ono, w szczególności, nabywać lub zbywać
mienie ruchome i nieruchome oraz zatrudniać pracowników i wystę
pować jako strona w postępowaniu sądowym.
▼M1
5.
Siedziba statutowa EUWT znajduje się w państwie członkowskim,
którego prawu podlega przynajmniej jeden z jego członków.
▼B
Artykuł 2
Prawo właściwe
▼M1
1.

Działania organów EUWT podlegają następującym przepisom:

a) niniejszemu rozporządzeniu;
b) konwencji, o której mowa w art. 8, jeżeli jest to wyraźnie dopusz
czone 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.
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▼M1
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 wymo
gami określonymi we właściwym prawie Unii i prawie krajowym zwią
zanym ze stosowaniem prawa Unii.
▼B
2.
W przypadku gdy państwo członkowskie składa się z kilku jedno
stek 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 uwzględ
nieniem struktury danego państwa członkowskiego określonej konstytu
cją.

Artykuł 3
Skład EUWT
▼M1
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) dyrek
tywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1) lub
podmioty prawa publicznego w rozumieniu art. 1 ust. 9 akapit
drugi dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2);
e) przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z krajowym oraz
unijnym prawem właściwym.
▼C1
f) krajowe, regionalne lub lokalne władze albo podmioty lub przedsię
biorstwa równoważne z tymi, o których mowa w lit. d) i e), z państw
trzecich, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 3a.
▼B
Członkami mogą być także stowarzyszenia składające się z podmiotów
należących do jednej lub kilku z tych kategorii.
▼M1
2.
EUWT składa się z członków znajdujących się na terytorium przy
najmniej dwóch państw członkowskich, z zastrzeżeniem wyjątku okre
ślonego w art. 3a ust. 2 i 5.
(1) Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty dzia
łające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług poczto
wych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1).
(2) 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).
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▼M1
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 człon
kowie znajdujący się na terytorium co najmniej dwóch państw człon
kowskich oraz z co najmniej jednego państwa trzeciego sąsiadującego
z co najmniej jednym z tych państw członkowskich, w tym z ich regio
nami 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 europej
skiej współpracy terytorialnej lub innego programu współpracy trans
granicznej, 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 transnaro
dowej lub stosunków dwustronnych z danym państwem trzecim.
3.
Do celów ust. 1 i 2 państwa trzecie sąsiadujące z państwem człon
kowskim, 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 człon
kowie znajdujący się na terytorium co najmniej dwóch państw człon
kowskich, w tym z ich regionów 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 człon
kowie znajdujący się na terytorium tylko jednego państwa członkow
skiego, 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.
▼B
Artykuł 4
Utworzenie EUWT
1.
Decyzja o utworzeniu EUWT podejmowana jest z inicjatywy jej
przyszłych członków.
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▼B
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.
▼M1
3.
Po powiadomieniu przez przyszłego członka zgodnie z ust. 2
państwo członkowskie, które otrzymało powiadomienie, zatwierdza –
z uwzględnieniem swojej struktury określonej konstytucją – uczest
nictwo 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 człon
kowskie, w którym ma się znajdować proponowana siedziba statutowa
EUWT, musi formalnie zatwierdzić konwencję, w celu umożliwienia
utworzenia EUWT.
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 prze
rwany, 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.
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▼M1
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 członkow
skimi, 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.
▼B
4.
Państwa członkowskie wskazują organy właściwe do otrzymy
wania powiadomień i dokumentów określonych w ust. 2.
▼M1
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.
6a.
W przypadku przystąpienia nowych członków do istniejącego
EUWT zastosowanie mają następujące przepisy:
a) w przypadku przystąpienia nowego członka z państwa członkow
skiego, 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 członkowskie, w którym EUWT ma siedzibę
statutową, jest powiadamiane o takim udziale;
b) w przypadku przystąpienia nowego członka z państwa członkow
skiego, 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.

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 – uwzględ
niając swoje stosunki z KTZ:
a) zatwierdza udział przyszłego członka zgodnie z art. 4 ust. 3; albo
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▼M1
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 warun
kami i procedurami równoważnym warunkom i procedurom ustano
wionym w niniejszym rozporządzeniu.

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 człon
kowskie, 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 utwo
rzeniu EUWT wraz ze szczegółowymi informacjami określonymi
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
▼B
Artykuł 6
Kontrola zarządzania funduszami publicznymi
1.
Właściwe organy państwa członkowskiego, w którym znajduje się
siedziba statutowa EUWT, organizują przeprowadzanie kontroli zarzą
dzania funduszami publicznymi przez EUWT. Państwo członkowskie,
w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT, wyznacza organ
właściwy do realizacji tego zadania przed udzieleniem zgody na uczest
nictwo w EUWT zgodnie z art. 4.
2.
W przypadku gdy wymaga tego ustawodawstwo krajowe innych
zainteresowanych państw członkowskich, organy państwa członkow
skiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT, dokonują
uzgodnień z odpowiednimi organami innych zainteresowanych państw
członkowskich w celu przeprowadzenia przez nie kontroli na ich tery
torium 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.
▼M1
4.
Nie naruszając ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, w jeżeli zadania
EUWT, o których mowa w art. 7 ust. 3, obejmują działania współfinan
sowane przez Unię, stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące kontroli
funduszy pochodzących z Unii.

02006R1082 — PL — 22.06.2014 — 001.002 — 8
▼B
5.
Państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba statutowa
EUWT, informuje inne zainteresowane państwa członkowskie o wszel
kich 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.
▼M1
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 człon
ków, 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 współ
pracą 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 Regional
nego, 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 rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 (1).
▼B
4.
Zadania powierzone EUWT przez jego członków nie mogą doty
czyć 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.
▼M1
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 zarzą
dzanego przez EUWT lub zasady i warunki świadczenia usług
w ogólnym interesie gospodarczym, w tym także opłaty wnoszone
przez użytkowników.
(1) 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 „Euro
pejska współpraca terytorialna” (Dz.U 347 z 20.12.2013, s. 259).
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5.
Członkowie EUWT mogą jednogłośnie podjąć decyzję o upoważ
nieniu jednego z członków do wykonywania zadań EUWT.

Artykuł 8
Konwencja
1.
EUWT podlega konwencji zawartej jednogłośnie przez jego
członków zgodnie z art. 4.
▼M1
2.

Konwencja określa:

a) nazwę EUWT i jego siedzibę statutową;
b) zasięg terytorium, na którym EUWT może wykonywać swoje zada
nia;
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 egzek
wowania 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 mają
cego 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 wyszczególnio
nych 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 publicz
nymi; 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 wyma
gane, 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.
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Artykuł 9
Statut
1.
Statut EUWT przyjmowany jest na podstawie konwencji –
i zgodnie z nią – przez członków EUWT stanowiących jednomyślnie.
2.

Statut EUWT określa co najmniej:

a) postanowienia dotyczące sposobu działania jego organów i ich
kompetencji, jak również liczby przedstawicieli członków w odpo
wiednich 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.
▼B
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 określo
nych uprawnieniach.
3.
EUWT odpowiada za działania swoich organów wobec stron trze
cich, 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.
▼M1
2.
Sporządzanie sprawozdania finansowego, w tym towarzyszącego
mu sprawozdania rocznego, jeżeli będzie ono wymagane, oraz przepro
wadzenie audytu i publikacja tego sprawozdania jest regulowane
prawem krajowym państwa członkowskiego, w którym EUWT ma
siedzibę statutową.
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Artykuł 12
Likwidacja, upadłość, zaprzestanie płatności i odpowiedzialność
1.
W odniesieniu do likwidacji, upadłości, zaprzestania płatności oraz
podobnych procedur, EUWT podlega przepisom prawa państwa człon
kowskiego, w którym znajduje się jego siedziba statutowa, o ile ust. 2
i 3 nie stanowią inaczej.
▼M1
EUWT odpowiada za wszystkie swoje zobowiązania.
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 proporcjo
nalnie do jego wkładu finansowego. W statucie zamieszcza się uregu
lowania 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.
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 odpowiedzial
ność, zawiera słowa „z ograniczoną odpowiedzialnością”.
Wymogi opublikowania konwencji, statutu oraz sprawozdania finanso
wego 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 odpo
wiedzialność, każde zainteresowane państwo członkowskie może wyma
gać, aby EUWT zawarło odpowiednią umowę ubezpieczenia lub aby
objęte było gwarancją udzieloną przez bank lub inną instytucję finan
sową z siedzibą w państwie członkowskim, lub aby było objęte instru
mentem udzielonym jako gwarancja przez podmiot publiczny lub
państwo członkowskie, w celu ubezpieczenia się od ryzyka właściwego
działalności danego EUWT.
▼B
3.
Bez uszczerbku dla odpowiedzialności finansowej państw człon
kowskich 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,
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bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego lub moralności
publicznej lub naruszającą interes publiczny państwa członkowskiego,
właściwy organ tego państwa członkowskiego może zakazać prowa
dzenia 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 dzia
łalności.
Zakazy takie nie mogą stanowić środka arbitralnego lub ukrytego ogra
niczania współpracy terytorialnej członków EUWT. Umożliwia się
kontrolę decyzji właściwego organu przez organ sądowy.

Artykuł 14
Rozwiązanie
1.
Nie naruszając przepisów dotyczących rozwiązania EUWT zawar
tych 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 napra
wienie sytuacji. W przypadku gdy EUWT nie dokona tego w wyzna
czonym terminie, właściwy sąd lub organ nakazuje jego rozwiązanie.

Artykuł 15
Jurysdykcja
1.
Osoby trzecie, które uważają się za pokrzywdzone w wyniku
działań lub zaniechań EUWT, są uprawnione do dochodzenia swoich
roszczeń w drodze procesu sądowego.
▼M1
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 właści
wymi do rozwiązywania sporów są sądy państwa członkowskiego,
w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT.
▼B
Sądami właściwymi do rozwiązywania sporów wynikających z art. 4
ust. 3 lub 6 oraz wynikających z art. 13 są sądy państwa członkow
skiego, którego decyzja jest kwestionowana.
3.
Niniejsze rozporządzenie w żadnym stopniu nie pozbawia obywa
teli korzystania z ich krajowego konstytucyjnego prawa do odwołania
przeciwko organom publicznym, które są członkami EUWT, w odnie
sieniu do:
a) decyzji administracyjnych dotyczących działalności prowadzonej
przez EUWT;
b) dostępu do usług we własnym języku; oraz
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c) dostępu do informacji.
W tych przypadkach sądami właściwymi są sądy państwa członkow
skiego, z którego konstytucji wynika prawo do odwołania.

Artykuł 16
Przepisy końcowe
▼M1
1.
Państwa członkowskie ustanawiają przepisy mające na celu
zapewnienie skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia, w tym
dotyczące określenia właściwych organów odpowiedzialnych za proce
durę zatwierdzania zgodnie z ich ustaleniami prawnymi i administracyj
nymi.
W przypadku gdy wymaga tego prawo krajowe państwa członkow
skiego, 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 człon
kowskim 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 człon
kowskim oraz Komitetowi Regionów.
1a.
Przepisy, o których mowa w ust. 1, o ile dotyczą państwa człon
kowskiego, z którym powiązane jest KTZ, zapewniają również –
z uwzględnieniem stosunków pomiędzy państwem członkowskim
i tym KTZ – skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia w odnie
sieniu do tego KZT, sąsiadującego z innymi państwami członkowskimi
lub ich regionami najbardziej oddalonymi.
▼B
2.
Państwa członkowskie mogą przewidzieć wnoszenie opłat związa
nych z rejestracją konwencji i statutu. Opłaty te nie mogą jednak prze
kraczać jej kosztów administracyjnych.
▼M1
Artykuł 17
Sprawozdanie
Do dnia 1 sierpnia 2018 r. Komisja przekaże Parlamentowi Europej
skiemu, Radzie i Komitetowi Regionów sprawozdanie dotyczące stoso
wania 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.
Artykuł 17a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.
Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych powierzone
Komisji podlegają warunkom określonym w niniejszym artykule.
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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 Euro
pejski 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 powia
damia 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.
▼B
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 wyjąt
kiem art. 16, który stosuje się od dnia 1 sierpnia 2006 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane
we wszystkich państwach członkowskich.

