
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-Społecz-
nego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak-
tatu (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 człon-
kowskie, a w szczególności przez władze regionalne i
lokalne, podczas realizacji działań związanych ze współ-
pracą terytorialną, a także w trakcie zarządzania tymi
działaniami, w ramach różnych praw i procedur krajo-
wych.

(3) Mając na uwadze przede wszystkim wzrost ilości granic
lądowych i morskich Wspólnoty w wyniku jej rozsze-
rzenia, niezbędne jest ułatwienie wzmacniania współ-
pracy terytorialnej we Wspólnocie.

(4) Istniejące instrumenty, takie jak europejskie ugrupo-
wanie interesów gospodarczych, okazały się słabo przy-
stosowane do kształtowania zorganizowanej współpracy
w ramach inicjatywy INTERREG w okresie programo-
wania 2000–2006.

(5) Dorobek prawny Rady Europy przewiduje różne możli-
wości i ramy ponadgranicznej współpracy władz regio-
nalnych 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, Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spój-
ności (4) zwiększa środki na rzecz wsparcia europejskiej
współpracy terytorialnej.

(7) Konieczne jest również ułatwienie i kontrolowanie reali-
zacji 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 osobo-
wość 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 Euro-
pejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (5), albo w
celu podejmowania działań w zakresie współpracy tery-
torialnej będących wyłączną inicjatywą państw człon-
kowskich i ich władz regionalnych i lokalnych, nieza-
leżnie od tego, czy Wspólnota wnosi do nich wkład
finansowy.

(12) Należy podkreślić, że utworzenie EUWT nie wpływa na
odpowiedzialność finansową władz regionalnych i lokal-
nych, a także państw członkowskich, zarówno w odnie-
sieniu do zarządzania funduszami wspólnotowymi, jak i
funduszami krajowymi.
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(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 Europej-
skiego 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.



(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:

Artykuł 1

Charakter EUWT

1. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej, zwane
dalej „EUWT”, może zostać utworzone na terytorium Wspól-
noty na warunkach i z zastrzeżeniem ustaleń przewidzianych
niniejszym rozporządzeniem.

2. Celem EUWT jest ułatwianie i upowszechnianie współ-
pracy 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 zdol-
ność prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym
zakresie przyznawanym osobom prawnym na mocy prawa
krajowego tego państwa członkowskiego. Może ono, w szcze-
gólności, 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 rozporzą-
dzeniem – przepisom konwencji i statutu, o których mowa
w art. 8 i 9;

c) w przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym rozporzą-
dzeniem lub uregulowanych nim tylko częściowo – prawu
państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba
statutowa EUWT.

W przypadku gdy zgodnie z prawem Wspólnoty lub międzyna-
rodowym 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 Europej-
skiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordy-
nacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty
budowlane, dostawy i usługi (1).

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 inicja-
tywy 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 propono-
wanej konwencji i statutu, o których mowa w art. 8 i 9.
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(1) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2083/2005 (Dz.U. L 333
z 20.12.2005, str. 28).



3. Po powiadomieniu przez przyszłego członka zgodnie z
ust. 2, dane państwo członkowskie udziela zgody – z uwzględ-
nieniem swojej struktury określonej konstytucją – na uczest-
nictwo 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 człon-
kowskie uzasadnia powody nieudzielenia zgody.

Co do zasady, państwo członkowskie podejmuje decyzję w
nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty otrzy-
mania 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 Dzien-
niku Urzędowym

1. Statut, o którym mowa w art. 9, i wszelkie jego
późniejsze zmiany podlegają rejestracji lub publikacji zgodnie z
właściwym prawem krajowym w państwie członkowskim, w
którym znajduje się siedziba statutowa danego EUWT. EUWT
uzyskuje osobowość prawną w dniu rejestracji lub publikacji,
zależnie od tego, która z nich nastąpi wcześniej. Członkowie
informują zainteresowane państwa członkowskie oraz Komitet
Regionów o konwencji oraz o rejestracji lub opublikowaniu
statutu.

2. W terminie dziesięciu dni roboczych od rejestracji lub
opublikowania statutu EUWT zapewnia wysłanie do Urzędu
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich wniosku o
opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia informującego o utworzeniu EUWT, zawierającego
szczegółowe dane dotyczące jego nazwy, celów, członków oraz
siedziby statutowej.

Artykuł 6

Kontrola zarządzania funduszami publicznymi

1. Właściwe organy państwa członkowskiego, w którym
znajduje się siedziba statutowa EUWT, organizują przeprowa-

dzanie 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 statu-
towa EUWT, dokonują uzgodnień z odpowiednimi organami
innych zainteresowanych państw członkowskich w celu prze-
prowadzenia przez nie kontroli na ich terytorium w odnie-
sieniu do działań EUWT wykonywanych w tych państwach
członkowskich oraz w celu wymiany wszystkich właściwych
informacji.

3. Wszystkie kontrole przeprowadza się zgodnie z uzna-
nymi 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 Wspól-
notę, 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 Europej-
skiego 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 Wspól-
nota wnosi do nich wkład finansowy.
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Państwa członkowskie mogą ograniczać zadania, które EUWT
mogą wykonywać bez finansowego wkładu ze strony Wspól-
noty. 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 uzna-
wania, 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 postano-
wienia konwencji oraz następujące elementy:

a) postanowienia dotyczące sposobu działania organów EUWT
i ich kompetencji, jak również liczby przedstawicieli
członków w odpowiednich organach;

b) procedury decyzyjne EUWT;

c) język lub języki robocze;

d) uzgodnienia dotyczące funkcjonowania EUWT, szczególnie
w zakresie zarządzania personelem, procedur rekrutacji i
charakteru umów z personelem;

e) uzgodnienia dotyczące wkładów finansowych członków
oraz zasad rachunkowych i budżetowych – w tym dotyczą-
cych 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 audy-
torów 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 odpowie-
dzialność

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.
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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 odpowie-
dzialność 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 ograni-
czyć swoją odpowiedzialność w statucie.

Członkowie mogą przewidzieć w statucie, że po ustaniu ich
członkostwa w EUWT będą ponosić odpowiedzialność za
zobowiązania powstałe w związku z działaniami EUWT podej-
mowanymi w okresie ich członkostwa.

Nazwa EUWT, którego członkowie ponoszą ograniczoną odpo-
wiedzialność, zawiera słowa „z ograniczoną odpowiedzial-
nością”.

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 ograni-
czoną odpowiedzialność, tworzonych zgodnie z prawem
państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statu-
towa tego EUWT.

Państwo członkowskie może zakazać rejestracji na jego teryto-
rium EUWT, którego członkowie ponoszą ograniczoną odpo-
wiedzialność.

3. Bez uszczerbku dla odpowiedzialności finansowej państw
członkowskich w odniesieniu do wszelkiego finansowania
pochodzącego z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spój-
ności przekazanego EUWT, w odniesieniu do państw człon-
kowskich 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 wspom-
nianej działalności.

Zakazy takie nie mogą stanowić środka arbitralnego lub ukry-
tego 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 statu-
towa EUWT, nakazuje – na wniosek jakiegokolwiek właściwego
organu posiadającego uzasadniony interes – rozwiązanie
EUWT, jeżeli uzna, że EUWT nie spełnia już wymogów ustano-
wionych w art. 1 ust. 2 lub art. 7 lub jeżeli uzna, w szczegól-
ności, 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 naka-
zuje jego rozwiązanie.

Artykuł 15

Jurysdykcja

1. Osoby trzecie, które uważają się za pokrzywdzone w
wyniku działań lub zaniechań EUWT, są uprawnione do
dochodzenia swoich roszczeń w drodze procesu sądowego.

2. O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, do
sporów z udziałem EUWT stosuje się prawodawstwo wspólno-
towe 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 konstytucyj-
nego prawa do odwołania przeciwko organom publicznym,
które są członkami EUWT, w odniesieniu do:

a) decyzji administracyjnych dotyczących działalności prowa-
dzonej 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.

31.7.2006 L 210/23Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



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 człon-
kowskiego, 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 członkow-
skim.

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.

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
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