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I. Geneza mechanizmu eliminowania 
barier prawnych i administracyjnych

1. Czym jest ECBM?

2. Powody utworzenia mechanizmu.

3. Proces wypracowywania mechanizmu.



I.1. ECBM

JEST

• mechanizmem prawnym 
służącym pokonywaniu 
barier hamujących 
intensywniejsze 
interakcje transgraniczne

• ograniczony do regionów 
przygranicznych w klasie 
NUTS3

NIE JEST

• obligatoryjny

• ograniczony do projektów 
INTERREG

• sposobem obejścia 
krajowych procesów 
legislacyjnych



I.2. Powody stworzenia mechanizmu

Sfera publiczna

• Wspólna realizacja 
usług publicznych

– Tramwaj Strasbourg –
Kehl

– Transgraniczne 
ratownictwo medyczne

• Budowa infrastruktury 
transgranicznej

– Drogi, mosty itp.

Sfera prywatna

• Siedziba firmy Arion 
(NL) na granicy 
holendersko-
niemieckiej 



I.3. Proces wypracowywania mechanizmu 
(CBC  ECBM)

2015

• Wnioski Prezydencji LU (27.11.2015)

• A tool for the improvement of cross-border cooperation

2015

• Konsultacje w sprawie pokonywania przeszkód w regionach
przygranicznych

2016 -
2018

• Working Group on innovative solutions to cross-border 
obstacles (8 spotkań)

2018

•Projekt rozporządzenia COM(2018) 373   Prace w Parlamencie Europejskim (PE628.357v01-00)

•Zastrzeżenia parlamentów krajowych (Riksdag)

•Sprawozdania Komisji PE



II. Procedura stosowania ECBM

Etap 1

Decyzja państwa 
członkowskiego

Etap 2

Realizacja 
postanowień 

rozporządzenia



II.1. Decyzja o stosowaniu 
mechanizmu

Etap 1

Decyzja państwa członkowskiego co do 
wybranego mechanizmu i informacja do 

Komisji (art. 4)

decyzja o stosowaniu
nowego mechanizmu
(ECBM)

dalsze stosowanie
istniejących
instrumentów
służących eliminowaniu
barier prawnych

przyłączenie się do 
innego istniejącego
mechanizmu
(formalnego lub
nieformalnego)ustanowienie

transgranicznego punktu
koordynacyjnego



II.2. Procedura realizacji

A. PODEJMOWANIE ZOBOWIĄZANIA 
/ PODPISYWANIE OŚWIADCZENIA

B. WDRAŻANIE ZOBOWIĄZANIA 
LUB OŚWIADCZENIA

C. MONITOROWANIE



II.2.A. Procedura przyjęcia 
zobowiązania / oświadczenia

Inicjator przygotowuje dokument inicjujący, w
którym identyfikuje bariery i przesyła do TPK.

TPK podejmuje decyzję co do podjęcia
zobowiązania lub podpisania oświadczenia.

TPK przygotowuje treść zobowiązania lub
oświadczenia.

TPK podpisuje zobowiązanie lub
oświadczenie.



II.2.B. Wdrażanie zobowiązania lub 
oświadczenia

Zobowiązanie wdraża się
poprzez wprowadzenie zmian
w obowiązujących aktach
administracyjnych opartych na 
dotychczas obowiązujących
przepisach prawa lub przyjęcie
nowych aktów
administracyjnych opartych na 
regulacjach prawnych
sąsiadującego państwa
członkowskiego (art. 18).

Oświadczenie wdraża się
poprzez złożenie jednego
lub większej liczby
wniosków do właściwego
organu ustawodawczego
w celu wprowadzenia
zmian w prawie krajowym
w zakresie niezbędnych
derogacji (art. 19).



II.3. Monitorowanie

• Kontrola przestrzegania obowiązków i 
uprawnień adresatów.

• Powierzenie obowiązków monitorowania 
odpowiednim organom
– państwa przekazującego (swoje regulacje za 

granicę) 

lub

– państwa zobowiązującego się do przestrzegania 
regulacji z zagranicy.



III. Ochrona prawna

Ochrona w związku ze 
stosowaniem lub 
zaniechaniem środków 
ECBM

Ochrona prawna 
przeciwko 

monitorowaniu
stosowania środków 

ECBM



IV. Rola EUWT w mechanizmie 
eliminowania barier prawnych

Zadania EUWT w ogóle:

– instytucja zarządzająca programem, 
podprogramem, zintegrowaną inwestycją
terytorialną (ZIT) lub funduszem albo funduszami
małych projektów albo

– jedyny partner projektu.

EUWT nie może wykonywać funkcji 
regulacyjnych (art. 7 ust. 4 rozp. o EUWT).



IV. Rola EUWT w mechanizmie 
eliminowania barier prawnych

Inicjator wg art. 8 d) projektu ECBM:

„podmiot będący lub niebędący osobą prawną 
utworzony do celów współpracy transgranicznej, 
mający siedzibę w danym regionie 
transgranicznym lub przynajmniej częściowo 
obejmujący ten region, w tym europejskie 
ugrupowania współpracy terytorialnej”



IV.1. Inicjator

identyfikuje

bariery prawne
dotyczące
planowania, 
rozwoju, obsady
personelu, 
finansowania lub
funkcjonowania
wspólnego projektu

przygotowuje

dokument inicjujący
zgodnie z art. 9 rozp.

przekazuje

dokument inicjujący do 
właściwego
transgranicznego punktu
koordynującego
zobowiązującego się
państwa członkowskiego
oraz

kopię do właściwego
transgranicznego punktu
koordynującego
przekazującego państwa
członkowskiego



IV.2. Zastosowanie EUWT

Możliwości działania dla EUWT

• Identyfikowanie barier

• Proponowanie rozwiązań

• Wdrażanie środków

• Monitorowanie stosowania

?



V. Wnioski

• Kwestie dogmatyczne 
na płaszczyźnie 
prawa 
administracyjnego 
(międzynarodowe 
prawo 
administracyjne)

• Kwestie praktyczne w 
związku ze 
stosowaniem ECBM
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