
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/895 

z dnia 2 lutego 2015 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie przepisów przejściowych 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając 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 (1), w szczególności jego art. 129 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W art. 129 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 przewiduje się możliwość ustanowienia warunków, na jakich 
wsparcie zatwierdzone przez Komisję na podstawie rozporządzeń Rady (WE) nr 861/2006 (2), (WE) 
nr 1198/2006 (3) i (WE) nr 791/2007 (4) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1255/2011 (5) może zostać włączone do wsparcia przewidzianego w rozporządzeniu (UE) nr 508/2014, w 
tym przeznaczone na pomoc techniczną i na oceny ex post. 

(2)  Należy przyjąć przepisy dotyczące przejścia od wsparcia na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 do 
wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) nr 508/2014. Ocena ex post programów finansowanych w ramach 
EFR przyniesie istotne informacje do celów sprawozdania strategicznego dotyczącego nadchodzącego okresu 
programowania, o którym to sprawozdaniu jest mowa w art. 53 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 (6). Informacje te zostaną również uwzględnione w ocenie skutków, która pomoże w 
opracowywaniu nowych ram regulacyjnych dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w okresie 
po roku 2020. 

(3)  W związku z powyższym w niniejszym rozporządzeniu należy dostosować daty ukończenia oceny ex post 
programów, aby wziąć pod uwagę fakt, że terminy określone w art. 50 ust. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 1198/2006 nie są zgodne z całościową oceną ex post, ponieważ przeprowadzający ocenę nie będzie miał 
możliwości zbadania wpływu programów w odniesieniu do celów, w przypadku gdy zobowiązania i płatności są 
nadal w toku. W istocie, zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006, okres kwalifikowalności 
wydatków w ramach EFR trwa do dnia 31 grudnia 2015 r., a w związku z tym płatności dokonywane przez 
beneficjentów oraz płatności na ich rzecz zgodnie z art. 55 ust. 1 i art. 55 ust. 7 tego rozporządzenia mogą być 
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(1) Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania 

wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (Dz.U. L 160 z 14.6.2006, s. 1). 
(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. L 223 z 

15.8.2006, s. 1). 
(4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 791/2007 z dnia 21 maja 2007 r. wprowadzające system wyrównania dodatkowych kosztów 

poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich oraz Gujany 
Francuskiej i Reunion (Dz.U. L 176 z 6.7.2007, s. 1). 

(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiające Program na rzecz 
dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej (Dz.U. L 321 z 5.12.2011, s. 1). 

(6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 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 Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, s. 320). 



realizowane do tego terminu. Ponadto ostatni wniosek o płatność może zostać przesłany przez państwa 
członkowskie do Komisji do dnia 31 marca 2017 r., zgodnie z art. 86 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) 
nr 1198/2006. 

(4)  Niniejsze rozporządzenie powinno także doprecyzować, iż nie jest konieczne, aby państwa członkowskie 
dostarczały Komisji roczne sprawozdanie, o którym mowa w art. 67 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006, do 
dnia 30 czerwca 2016 r., ponieważ informacje zawarte w tym sprawozdaniu nie dotrą w czasie odpowiednim do 
ich włączenia do sprawozdania z oceny ex post, o którym mowa w art. 50 ust. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 1198/2006. Sprawozdanie przekazane Komisji przez państwa członkowskie w czerwcu 2016 r. będzie 
musiało zostać zatwierdzone przed zbadaniem i uwzględnione w ocenie ex post do dnia 31 grudnia 2016 r. Co 
więcej, informacje te zostaną uwzględnione w sprawozdaniu końcowym, o którym mowa we wspomnianym 
artykule, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zakres 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do oceny ex post programów operacyjnych oraz sprawozdania rocznego, które ma 
być przekazywane przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1198/2006. 

Artykuł 2 

Ocena ex post 

Komisja zakończy ocenę ex post, o której mowa w art. 50 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006, do dnia 
31 grudnia 2016 r. 

Artykuł 3 

Roczne sprawozdanie z realizacji 

W roku 2016 państwa członkowskie nie są zobowiązane do przesyłania sprawozdania rocznego z realizacji programu 
operacyjnego, o którym to sprawozdaniu jest mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006. 

Artykuł 4 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego 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 2 lutego 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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