
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 389/2006

z dnia 27 lutego 2006 r.

ustanawiające instrument wsparcia finansowego w celu stymulowania rozwoju gospodarczego
tureckiej wspólnoty cypryjskiej i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie

Europejskiej Agencji Odbudowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rada Europejska wielokrotnie podkreślała, iż zdecydo-
wanie preferuje przystąpienie zjednoczonego Cypru. Jak
dotąd nie osiągnięto jeszcze wszechstronnego porozu-
mienia.

(2) Ponieważ turecka wspólnota cypryjska wyraźnie wyraziła
wolę przyszłej przynależności do Unii Europejskiej, Rada,
na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2004 r., zaleciła, aby
fundusze przeznaczone dla północnej części Cypru
wykorzystane były, w przypadku osiągnięcia porozu-
mienia, w celu zakończenia izolacji tej społeczności
oraz ułatwienia zjednoczenia Cypru poprzez stymulo-
wanie rozwoju gospodarczego tureckiej wspólnoty
cypryjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem integracji
gospodarczej wyspy oraz poprawy kontaktów między
obiema społecznościami oraz kontaktów z UE.

(3) Po przystąpieniu Cypru stosowanie dorobku jest zawie-
szone na mocy art. 1 ust. 1 Protokołu nr 10 do Aktu
przystąpienia z 2003 r. na obszarach Republiki Cypryj-
skiej, na których rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje
efektywnej kontroli (zwanych dalej „danymi obszarami”).

(4) Zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 Protokołu nr 10
żaden z przepisów tego protokołu nie wyklucza środków
mających na celu wspieranie rozwoju gospodarczego
danych obszarów.

(5) Środki, które mają być finansowane na podstawie niniej-
szego rozporządzenia, mają charakter nadzwyczajny
i przejściowy, a ich celem jest w szczególności przygo-
towanie oraz ułatwienie, w odpowiednich przypadkach,
pełnego stosowania dorobku wspólnotowego na danych
obszarach po rozwiązaniu problemu cypryjskiego.

(6) Mając na celu przyznawanie wsparcia finansowego
w najbardziej skuteczny i szybki sposób, należy przeka-
zywać pomoc bezpośrednio jej beneficjentom.

(7) Komisja, w celu przekazania pomocy zgodnie z zasadami
należytego zarządzania finansami, powinna mieć możli-
wość powierzenia Europejskiej Agencji Odbudowy wyko-
nywania przepisów niniejszego rozporządzenia, dotyczą-
cych pomocy. Z tego powodu rozporządzenie Rady (WE)
nr 2667/2000 (1) wymaga odpowiednich zmian.

(8) W planowaniu rozwoju i restrukturyzacji infrastruktury,
w szczególności w zakresie energetyki i transportu,
środowiska naturalnego, telekomunikacji i zaopatrzenia
w wodę, powinno się, w przypadkach gdy jest to celowe,
uwzględniać całą wyspę.

(9) Przy realizacji działań finansowanych na podstawie
niniejszego rozporządzenia powinny być respektowane
prawa osób fizycznych i prawnych, w tym prawo posia-
dania i prawo własności.

(10) Żaden z przepisów niniejszego rozporządzenia nie ma na
celu uznania na danych obszarach władzy publicznej
innej niż Rząd Republiki Cypryjskiej.

(11) Zgodnie z art. 2 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28
czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (2)
środki wykonawcze do niniejszego rozporządzenia
powinny być przyjęte zgodnie z procedurą zarządzania,
o której mowa w art. 4 tej decyzji.
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(1) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2068/2004 (Dz.U. L 358
z 3.12.2004, str. 2).

(2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.



(12) Wykonanie niniejszego rozporządzenia przyczynia się,
jak wyjaśniono powyżej, do osiągnięcia celów Wspól-
noty, lecz Traktat nie określa dla przyjęcia niniejszego
rozporządzenia innych kompetencji do działania niż
określone w art. 308,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cel ogólny i beneficjenci

1. Wspólnota udziela pomocy w celu ułatwienia zjedno-
czenia Cypru poprzez stymulowanie rozwoju gospodarczego
tureckiej wspólnoty cypryjskiej, ze szczególnym uwzględnie-
niem integracji gospodarczej wyspy, poprawy kontaktów
między obiema społecznościami oraz kontaktów z UE,
a także przygotowania do stosowania dorobku wspólnotowego.

2. Pomoc jest skierowana, między innymi, do instytucji
lokalnych, spółdzielni i przedstawicieli społeczeństwa obywatel-
skiego, w szczególności organizacji partnerów społecznych,
organizacji wspierających przedsiębiorczość, instytucji działają-
cych w interesie ogólnym na danych obszarach, lokalnych lub
tradycyjnych wspólnot, stowarzyszeń, organizacji o celu nieza-
robkowym, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych
i prawnych.

3. Przyznanie takiej pomocy nie oznacza uznania na danych
obszarach władzy publicznej innej niż Rząd Republiki Cypryj-
skiej.

Artykuł 2

Cele

Pomoc jest wykorzystywana do wspierania, między innymi:

— pobudzania rozwoju społecznego i gospodarczego, włącznie
z restrukturyzacją, w szczególności w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich, rozwoju zasobów ludzkich i rozwoju
regionalnego,

— rozwoju i restrukturyzacji infrastruktury, w szczególności
w dziedzinie energetyki i transportu, środowiska natural-
nego, telekomunikacji i zaopatrzenia w wodę,

— pojednania, działań służących budowaniu zaufania oraz
wspierania społeczeństwa obywatelskiego,

— przybliżania tureckiej wspólnoty cypryjskiej do Unii
poprzez, między innymi, informowanie o porządku

politycznym i prawnym Unii Europejskiej, wspieranie
kontaktów międzyludzkich i stypendiów Wspólnoty,

— przygotowywania tekstów prawnych zgodnych z dorobkiem
wspólnotowym, tak aby mogły one być stosowane natych-
miast po wejściu w życie wszechstronnego porozumienia
dotyczącego problemu cypryjskiego,

— przygotowywania do wprowadzania w życie dorobku
wspólnotowego, mając na względzie cofnięcie zawieszenia
jego stosowania, zgodnie z art. 1 Protokołu nr 10 do Aktu
przystąpienia.

Artykuł 3

Zarządzanie pomocą

1. Komisja jest odpowiedzialna za administrowanie pomocą.

2. Komisja jest wspomagana przez Komitet, o którym mowa
w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3906/89 (1), który
składa się z przedstawicieli Państw Członkowskich i któremu
przewodniczy przedstawiciel Komisji.

3. Komitet przedstawia swoją opinię w sprawie projektów
decyzji finansowych, w przypadkach gdy dotyczą one kwot
przekraczających 5 milionów EUR. Komisja może zatwierdzać,
bez zwracania się o opinię do Komitetu, decyzje o finansowaniu
wsparcia działań objęte postanowieniami art. 4 ust. 3 niniej-
szego rozporządzenia, a także zmiany decyzji o finansowaniu,
które są zgodne z celami programu i nie przekraczają 15 % ram
finansowych danej decyzji o finansowaniu.

4. W przypadkach gdy, zgodnie z postanowieniami ust. 3,
odstąpiono od zasięgnięcia opinii Komitetu w sprawie decyzji
o finansowaniu, Komisja informuje o tym Komitet w terminie
tygodnia od podjęcia decyzji.

5. Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie znaj-
duje procedura zarządzania określona w art. 4 decyzji
1999/468/WE, przy uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 3
tej decyzji.

Artykuł 4

Rodzaje pomocy

1. Na podstawie niniejszego rozporządzenia pomoc może,
między innymi, polegać na finansowaniu zamówień, udzieleniu
dotacji, włącznie z dotacjami na spłatę odsetek, pożyczek na
specjalnych warunkach, gwarancji kredytowych i pomocy finan-
sowej.
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(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3906/89 z dnia 18 grudnia 1989 r.
w sprawie pomocy gospodarczej dla niektórych państw Europy
Środkowej i Wschodniej (Dz.U. L 375 z 23.12.1989, str. 11).
Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr
2257/2004 (Dz.U. L 389 z 30.12.2004, str. 1).



2. Pomoc może być finansowana w całości z budżetu
w przypadkach, kiedy jest to uzasadnione i niezbędne w celu
osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia.

3. Pomoc może również być wykorzystana do pokrycia
w szczególności kosztów działań wspierających, takich jak
badania wstępne i porównawcze, szkolenia, działania związane
z przygotowywaniem, ocenianiem, zarządzaniem, wprowadza-
niem w życie, monitorowaniem, kontrolowaniem i osza-
cowywaniem pomocy, kosztów działań związanych z celami
informacyjnymi i promowania wizerunku, jak również kosztów
personelu, sprzętu i najmu pomieszczeń.

Artykuł 5

Wykonywanie pomocy

1. Działania na podstawie niniejszego rozporządzenia są
realizowane zgodnie z zasadami określonymi w tytule IV części
2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25
czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają-
cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (1). Wszelkie indywidualne zobowiązania związane
z pomocą udzielaną na podstawie niniejszego rozporządzenia
są zaciągane nie później niż trzy lata po dacie zobowiązania
budżetowego.

2. Bez uszczerbku dla decyzji podjętych zgodnie
z postanowieniami art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE)
nr 2667/2000, Komisja może, w granicach określonych
w art. 54 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 zdecy-
dować o powierzeniu Europejskiej Agencji Odbudowy lub
innym organom wymienionym w art. 54 ust. 2 niniejszego
rozporządzenia zadań administracji publicznej, a w szczegól-
ności zadań wykonawczych. Kryteria wyboru organów wymie-
nionych w art. 54 ust. 2 lit. c) są następujące:

— organ jest uznawany na forum międzynarodowym,

— organ stosuje uznane międzynarodowo systemy zarządzania
i kontroli, oraz

— organ podlega nadzorowi administracji publicznej Państwa
Członkowskiego lub organizacji/instytucji międzynarodowej.

3. Działania na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą
być realizowane w ramach wspólnego zarządzania zgodnie
z zasadami określonymi w części 2 tytuły I i II rozporządzenia
(WE, Euratom) nr 1605/2002.

Artykuł 6

W rozporządzeniu (WE) nr 2667/2000 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

W art. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5. Komisja może powierzyć Agencji wykonywanie
pomocy na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczego
tureckiej wspólnoty cypryjskiej na podstawie przepisów
rozporządzenia Rady (WE) nr 389/2006 z dnia 27 lutego
2006 r. ustanawiającego instrument wsparcia finansowego
w celu stymulowania rozwoju gospodarczego tureckiej
wspólnoty cypryjskiej i zmieniającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji
Odbudowy (*).

___________
(*) Dz.U. L 65 z 7.3.2006, str. 5.”.

Artykuł 7

Ochrona praw osób fizycznych i prawnych

1. Komisja zapewnia, by przy realizacji działań finansowa-
nych na podstawie niniejszego rozporządzenia respektowane
były prawa osób fizycznych lub prawnych, w tym prawo posia-
dania i prawo własności. W tym kontekście Komisja działa
zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka.

2. W celu umożliwienia Państwom Członkowskim przekazy-
wania Komisji wszelkich informacji w sprawie możliwych naru-
szeń prawa własności Komisja przedstawia wszelkie projekty
decyzji o finansowaniu, które mogą mieć wpływ na prawa
własności Komitetowi, o którym mowa w art. 3 ust. 2 dwa
miesiące przed podjęciem decyzji o finansowaniu.

Artykuł 8

Ochrona interesów finansowych Wspólnoty

1. Komisja zapewnia, by przy realizacji działań finansowa-
nych na podstawie niniejszego rozporządzenia interesy finan-
sowe Wspólnoty były chronione przed nadużyciami finanso-
wymi, korupcją oraz innymi nieprawidłowościami, zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia
18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych
Wspólnot Europejskich (2), rozporządzeniem Rady (Euratom,
WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie
kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez
Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Euro-
pejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidło-
wościami (3) oraz rozporządzeniem (WE) nr 1073/1999 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. doty-
czącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds.
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (4).
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(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(2) Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1.
(3) Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2.
(4) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.



2. W przypadku działań finansowanych na podstawie niniej-
szego rozporządzenia pojęcie nieprawidłowości, o którym
mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr
2988/95, oznacza naruszenie postanowień prawa wspólnoto-
wego lub naruszenie zobowiązań umownych wynikające
z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego,
które spowodowało lub mogło spowodować, w związku
z nieuzasadnionym wydatkiem, szkodę w ogólnym budżecie
Wspólnot lub w budżetach, które są zarządzane przez Wspól-
noty.

3. W porozumieniach z beneficjentami należy wyraźnie
przewidzieć uprawnienia Komisji i Trybunału Obrachunkowego
do przeprowadzania kontroli dokumentów oraz kontroli na
miejscu u wszystkich wykonawców i podwykonawców, którzy
otrzymali środki wspólnotowe. W porozumieniach tych należy
również wyraźnie upoważnić Komisję do przeprowadzania
kontroli na miejscu oraz inspekcji zgodnie z przepisami proce-
duralnymi rozporządzenia (Euratom, WE) nr 2185/96.

4. Wszelkie umowy wynikające z wykonywania pomocy
zabezpieczają uprawnienia Komisji i Trybunału Obrachunko-
wego, o których mowa w ust. 3 podczas i po zakończeniu
wykonywania umów.

Artykuł 9

Uczestnictwo w przetargach i zawieranie umów

1. Ubiegać się o udzielenie zamówień lub zawarcie umów
w sprawie przyznania dotacji finansowanych na podstawie
niniejszego rozporządzenia mogą:

— osoby fizyczne będące obywatelami Państwa Członkow-
skiego Unii Europejskiej oraz osoby prawne mające siedzibę
w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej,

— osoby fizyczne będące obywatelami Państwa Członkow-
skiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz osoby
prawne mające siedzibę w jednym z tych państw,

— osoby fizyczne będące obywatelami krajów kandydującego
do przystąpienia do Unii Europejskiej oraz osoby prawne
mające siedzibę w jednym z tych krajów.

2. Ubiegać się o udzielenie zamówień lub zawarcie umów
w sprawie przyznania dotacji finansowanych na podstawie

niniejszego rozporządzenia mogą osoby fizyczne lub prawne,
które są obywatelami lub mają siedzibę na terytorium państwa
innego niż te, o których mowa w ust. 1, w przypadkach gdy
został ustanowiony wzajemny dostęp do ich pomocy
zewnętrznej.

3. O udzielenie zamówień lub zawarcie umów w sprawie
przyznania dotacji finansowanych na podstawie niniejszego
rozporządzenia mogą ubiegać się organizacje międzynarodowe.

4. Wszelkie dostawy i materiały nabyte na podstawie umowy
finansowanej na podstawie niniejszego rozporządzenia muszą
pochodzić z terytorium celnego Wspólnoty, danych obszarów
lub państwa uprawnionego na mocy postanowień ust. 1 lub 2.

5. W uzasadnionych przypadkach Komisja może
w odniesieniu do indywidualnych przypadków zezwolić na
uczestnictwo osób fizycznych lub prawnych z innych państw
lub na zastosowanie dostaw i materiałów innego pochodzenia.

Artykuł 10

Sprawozdawczość

Komisja przesyła każdego roku Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie sprawozdanie w sprawie wykonania pomocy wspólno-
towej na podstawie niniejszego instrumentu. Sprawozdanie
obejmuje informacje dotyczące finansowanych w ciągu roku
działań oraz ustalenia wynikające z prowadzonego monitoro-
wania, a także zawiera ocenę wyników osiągniętych w ramach
przyznawanej pomocy.

Artykuł 11

Porozumienie dotyczące problemu cypryjskiego

W przypadku wypracowania wszechstronnego porozumienia
dotyczącego problemu cypryjskiego Rada, na podstawie
wniosku Komisji, zadecyduje, stanowiąc jednomyślnie
o niezbędnych zmianach niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2006 r.

W imieniu Rady
U. PLASSNIK

Przewodniczący

PLL 65/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.3.2006


