
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1232/2014 

z dnia 18 listopada 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 w celu dostosowania zawar
tych w nim odniesień do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 

i poprawiające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 215/2014 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz
nego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybac
kiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1), w szczególności jego art. 8 akapit trzeci i art. 22 
ust. 7 akapit piąty, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W celu zapewnienia niezbędnych przepisów prawnych w zakresie programowania europejskich funduszy struktu
ralnych i inwestycyjnych (zwanych dalej „EFSI”) oraz aby umożliwić terminowe przyjęcie odpowiednich 
programów operacyjnych, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 (2) zostało przyjęte przed przy
jęciem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 (3). 

(2) W następstwie przyjęcia rozporządzenia (UE) nr 508/2014 niektóre odniesienia w rozporządzeniu wykona
wczym (UE) nr 215/2014 do przyszłego unijnego aktu prawnego w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego („EFMR”) należy zastąpić odniesieniami do rozporządzenia (UE) nr 508/2014. 

(3)  Co się tyczy EFMR, wagi określone w przyszłym akcie prawnym Unii w sprawie EFMR w odniesieniu do poziomu 
wsparcia realizacji celów związanych ze zmianą klimatu dla każdego z pięciu europejskich funduszy struktural
nych i inwestycyjnych w wersji przyjętej rozporządzeniem (UE) nr 215/2014 załączone były tymczasowo. Odnie
sienia zawarte w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 215/2014 powinny zatem zostać 
dostosowane do ostatecznej wersji numeracji przepisów zawartych w rozporządzeniu (UE) nr 508/2014. 

(4)  W celu zapewnienia, że w kontekście ram wykonania realizacja celu pośredniego i celu końcowego dla wskaźnika 
finansowego może zostać oceniona na podstawie wniosków o płatność przedłożonych Komisji, błędne odnie
sienie w art. 5 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 215/2014 do art. 126 lit. c) rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 należy poprawić na odniesienie do art. 126 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parla

mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio
nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram 
wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 69 z 
8.3.2014, s. 65). 

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) 
nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1). 



(5)  Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść 
w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu koordynującego europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne. 

(7)  W związku z tym należy odpowiednio zmienić i sprostować rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 215/2014, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 215/2014 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 3 ust. 1 akapit drugi lit. c) i d) otrzymują brzmienie: 

„c) sprawozdawczości państw członkowskich dotyczącej środków finansowych i wydatków w podziale na poszcze
gólne środki w rocznych sprawozdaniach z wdrażania, zgodnie z art. 50 ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 oraz art. 114 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014; 

d) informacji i danych przedstawionych przez państwa członkowskie w odniesieniu do operacji wybranych do finan
sowania zgodnie z art. 97 ust. 1 lit. a) i art. 107 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 508/2014.”; 

2)  załącznik III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 215/2014 wprowadza się następujące sprostowanie: 

s. 68, art. 5 ust. 2: 

zamiast: „2. Dla wszystkich EFSI, z wyjątkiem EFRROW, cel pośredni i cel końcowy dla wskaźnika finanso
wego dotyczą całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych, wprowadzonej do systemu rachunko
wości instytucji certyfikującej i poświadczonej przez tę instytucję zgodnie z art. 126 lit. c) rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013. 

W przypadku EFRROW dotyczą one zrealizowanych całkowitych wydatków publicznych, wprowa
dzonych do wspólnego systemu monitorowania i ewaluacji.”, 

powinno być: „2. Dla wszystkich EFSI, z wyjątkiem EFRROW, cel pośredni i cel końcowy dla wskaźnika finanso
wego dotyczą całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych, wprowadzonej do systemu rachunko
wości instytucji certyfikującej i poświadczonej przez tę instytucję zgodnie z art. 126 lit. a) rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013. 

W przypadku EFRROW dotyczą one zrealizowanych całkowitych wydatków publicznych, wprowa
dzonych do wspólnego systemu monitorowania i ewaluacji.”. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 18 listopada 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK III 

Współczynniki do obliczania kwot wsparcia na cele dotyczące zmian klimatu w przypadku 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zgodnie z art. 3 

Artykuł 
rozporządzenia (UE) 

nr 508/2014 
Nazwa środka pomocy Współczynnik 

ROZDZIAŁ I 

Zrównoważony rozwój w rybołówstwie 

Artykuł 26 Innowacje (+ art. 44 ust. 3 Rybołówstwo śródlądowe) 0 %* (1) 

Artykuł 27 Usługi doradcze (+ art. 44 ust. 3 Rybołówstwo śródlądowe) 0 % 

Artykuł 28 Partnerstwa między naukowcami a rybakami (+ art. 44 ust. 3 Rybołów
stwo śródlądowe) 

0 %* 

Artykuł 29 ust. 1 i 2 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog 
społeczny — szkolenie, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny, 
wsparcie dla współmałżonków i partnerów (+ art. 44 ust. 1 lit. a) Rybo
łówstwo śródlądowe) 

0 %* 

Artykuł 29 ust. 3 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog 
społeczny — stażyści na statkach stosowanych w łodziowym rybołów
stwie przybrzeżnym/dialog społeczny 

0 %* 

Artykuł 30 Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów (+ art. 44 ust. 4 Rybo
łówstwo śródlądowe) 

0 %* 

Artykuł 31 Wsparcie dla młodych rybaków rozpoczynających działalność (+ art. 44 
ust. 2 Rybołówstwo śródlądowe) 

0 % 

Artykuł 32 Bezpieczeństwo i higiena pracy (+ art. 44 ust. 1 lit. b) Rybołówstwo śród
lądowe) 

0 % 

Artykuł 33 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej 40 % 

Artykuł 34 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej 100 % 

Artykuł 35 Fundusze wspólnego inwestowania na wypadek niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych oraz incydentów środowiskowych 

40 % 

Artykuł 36 Wsparcie dla systemów przydziału uprawnień do połowów 40 % 

Artykuł 37 Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz 
współpraca regionalna 

0 % 

Artykuł 38 Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dosto
sowanie połowów w celu ochrony gatunków (+ art. 44 ust. 1 lit. c) Rybo
łówstwo śródlądowe) 

40 % 

Artykuł 39 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza (+ art. 44 ust. 1 
lit. c) Rybołówstwo śródlądowe) 

40 % 

Artykuł 40 ust. 1 
lit. a) 

Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej — zbieranie 
utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich 

0 % 
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Artykuł 
rozporządzenia (UE) 

nr 508/2014 
Nazwa środka pomocy Współczynnik 

Artykuł 40 ust. 1 
lit. b–g) i i) 

Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej — wkład w 
lepsze zarządzanie lub ochronę, budowa, instalacja lub modernizacja urzą
dzeń stałych lub ruchomych, opracowanie planów ochrony i zarządzania 
odnoszących się do obszarów sieci Natura 2000 i obszarów ochrony prze
strzennej, zarządzanie, odbudowa i monitorowanie morskich obszarów 
chronionych, w tym obszarów sieci Natura 2000, świadomość w kwes
tiach środowiska, udział w innych działaniach mających na celu zacho
wanie i zwiększenie różnorodności biologicznej oraz usług ekosystemo
wych (+ art. 44 ust. 6 Śródlądowa fauna i flora wodna) 

40 % 

Artykuł 40 ust. 1 
lit. h) 

Ochrona i odbudowa biologicznej różnorodności morskiej — systemy 
rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki 

0 % 

Artykuł 41 ust. 1 
lit. a), b) i c) 

Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu — inwes
tycje na statkach; audyty i programy związane z efektywnością energe
tyczną; analizy służące ocenie wkładu alternatywnych systemów napę
dzania i projektów kadłubów (+ art. 44 ust. 1 lit. d) Rybołówstwo śródlą
dowe) 

100 % 

Artykuł 41 ust. 2 Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu — 
wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników 

100 % 

Artykuł 42 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych 
połowów (+ art. 44 ust. 1 lit. e) Rybołówstwo śródlądowe) 

0 % 

Artykuł 43 ust. 1 i 3 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie — inwestycje 
w celu poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc 
wyładunku i przystani; budowa przystani w celu zwiększenia bezpieczeń
stwa rybaków (+ art. 44 ust. 1 lit. f) Rybołówstwo śródlądowe) 

40 % 

Artykuł 43 ust. 2 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie — inwestycje 
w celu ułatwienia przestrzegania obowiązku wyładowywania wszystkich 
połowów 

0 % 

ROZDZIAŁ II 

Zrównoważony rozwój w akwakulturze 

Artykuł 47 Innowacje 0 %* 

Artykuł 48 ust. 1 
lit. a)–d), f), g) i h) 

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę 0 %* 

art. 48 ust. 1 lit. e), i) 
oraz j) 

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę — efektywność zasobów; ograni
czenie wykorzystania wody i substancji chemicznych; systemy recyrkula
cyjne minimalizujące zużycie wody 

0 %* 

art. 48 ust. 1 lit. k) Inwestycje produkcyjne w akwakulturę — zwiększanie efektywności ener
getycznej; energia odnawialna 

40 % 

Artykuł 49 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw 
akwakultury 

0 %* 

Artykuł 50 Propagowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów 0 %* 

Artykuł 51 Zwiększanie potencjału miejsc hodowli akwakultury 40 % 
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Artykuł 
rozporządzenia (UE) 

nr 508/2014 
Nazwa środka pomocy Współczynnik 

Artykuł 52 Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze 
zrównoważonej akwakultury 

0 % 

Artykuł 53 Przejście na systemy ekozarządzania i audytu oraz na akwakulturę ekolo
giczną 

0 %* 

Artykuł 54 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 0 %* 

Artykuł 55 Środki dotyczące zdrowia publicznego 0 % 

Artykuł 56 Środki dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt 0 % 

Artykuł 57 Ubezpieczenie zasobów akwakultury 40 % 

ROZDZIAŁ III 

Zrównoważony rozwój obszarów rybackich 

Artykuł 62 ust. 1 
lit. a) 

Wsparcie przygotowawcze 0 % 

Artykuł 63 Realizacja lokalnych strategii rozwoju (w tym koszty bieżące i aktywizacja) 40 % 

Artykuł 64 Działania z zakresu współpracy 0 %* 

ROZDZIAŁ IV 

Środki dotyczące obrotu i przetwarzania 

Artykuł 66 Plany produkcji i obrotu 0 %* 

Artykuł 67 Dopłaty do składowania 0 % 

Artykuł 68 Środki dotyczące obrotu 0 %* 

Artykuł 69 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury 0 %* 

ROZDZIAŁ V 

Rekompensata za dodatkowe koszty związane z produktami rybołówstwa i akwakultury z regionów najbar
dziej oddalonych 

Artykuł 70 System rekompensat 0 % 

ROZDZIAŁ VI 

Środki towarzyszące wspólnej polityce rybołówstwa w ramach zarządzania dzielonego 

Artykuł 76 Kontrola i egzekwowanie 0 % 

Artykuł 77 Gromadzenie danych 0 %* 

ROZDZIAŁ VII 

Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich 

Artykuł 78 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich 0 % 
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Artykuł 
rozporządzenia (UE) 

nr 508/2014 
Nazwa środka pomocy Współczynnik 

ROZDZIAŁ VIII 

Środki dotyczące zintegrowanej polityki morskiej finansowane w ramach zarządzania dzielonego 

Artykuł 80 ust. 1 
lit. a) 

Zintegrowany nadzór morski 0 %* 

Artykuł 80 ust. 1 
lit. b) 

Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważona eksploatacja 
zasobów morskich i przybrzeżnych 

40 % 

Artykuł 80 ust. 1 
lit. c) 

Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego 40 % 

(1)  Środkowi oznaczonemu * w tabeli można przypisać wagę 40 % zgodnie z art. 3 ust. 2.”   
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