
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1942 

z dnia 4 listopada 2016 r. 

w sprawie specyfikacji Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych i uchylająca decyzję 
wykonawczą (UE) 2015/1214 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europej
skiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – 
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (1), w szczególności jego art. 15 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/1017 Komisja jest odpowiedzialna za utworzenie, przy wsparciu Europej
skiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych (EPPI). EPPI jest publicznie 
dostępnym portalem internetowym zawierającym wykaz projektów inwestycyjnych, który stanowi platformę 
służącą promowaniu projektów wśród potencjalnych inwestorów na całym świecie. 

(2)  EPPI został utworzony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/1214 (2) i rozpoczął funkcjonowanie w czerwcu 
2016 r. 

(3)  Doświadczenie zdobyte przy zarządzaniu EPPI wskazuje, że konieczne jest wprowadzenie pewnych poprawek, 
w szczególności w odniesieniu do kryteriów oraz opłaty za rozpatrzenie wniosku, aby zapewnić większą 
elastyczność przy wyborze projektów, które mają być zamieszczone w EPPI, oraz aby wyjaśnić zakres zwolnienia 
z opłaty. 

(4)  W związku z tym właściwe jest zwolnienie z opłaty za rozpatrzenie wniosku nie tylko publicznych promotorów 
projektów, ale również prywatnych promotorów projektów, których projekt jest wspierany przez organ publiczny 
państwa członkowskiego realizujący priorytety inwestycji publicznych, aby zapewnić należyte wdrożenie art. 15 
ust. 4 rozporządzenia (UE) 2015/1017 oraz przyciągnąć większą liczbę wysokiej jakości projektów związanych 
z takimi priorytetami inwestycyjnymi. 

(5)  Dla zapewnienia jasności w związku z dużą liczbą poprawek oraz w celu uproszczenia wdrażania EIPP decyzję 
wykonawczą(UE) 2015/1214 należy uchylić i zastąpić niniejszą decyzją, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym przyjmuje się specyfikacje techniczne Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych (EPPI) określone 
w załączniku. 

Artykuł 2 

Projekty zamieszcza się w EPPI pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów: 

a)  minimalna wielkość projektu (lub programu składającego się z mniejszych projektów) wynosi 5 000 000 EUR; 

b)  projekt wchodzi w zakres jednego z obszarów wymienionych w art. 8 rozporządzenia (UE) 2015/1017 i wspiera 
jeden lub większą liczbę celów i sektorów wymienionych w art. 9 ust. 2 tego rozporządzenia; 
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(1) Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1. 
(2) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1214 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Portalu Projektów Inwesty

cyjnych i określenia jego specyfikacji technicznych (Dz.U. L 196 z 24.7.2015, s. 23). 



c) promotor jest osobą prawną z siedzibą w jednym z państw członkowskich i nie jest objęty postępowaniem upadłoś
ciowym; 

d)  projekt jest zgodny z prawem Unii i prawem danego państwa członkowskiego i nie pociąga za sobą ryzyka pod 
względem prawnym, wizerunkowym lub bezpieczeństwa narodowego dla danego państwa członkowskiego lub 
Komisji; 

e)  wdrażanie projektu rozpoczęto lub planuje się jego rozpoczęcie w terminie trzech lat od daty przedłożenia wniosku 
EPPI; 

f)  projekt jest jasno opisany we wniosku o zamieszczenie projektu jako projekt inwestycyjny, a informacje zawarte we 
wniosku są dokładne i określają kwotę finansowania niezbędnego do realizacji projektu. 

Artykuł 3 

Od prywatnych promotorów projektów pobiera się opłatę za rozpatrzenie wniosku o zamieszczenie projektu w EPPI 
w wysokości maksymalnie 250 EUR za projekt. 

Z opłaty za rozpatrzenie wniosku zwolnione są organy państwowe, regionalne lub lokalne, podmioty prawa 
publicznego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE (1), 
stowarzyszenia utworzone przez takie organy lub podmioty oraz jednostki kontrolowane przez takie organy lub 
podmioty (publiczni promotorzy projektów). 

Prywatni promotorzy projektów również są zwolnieni z opłaty za rozpatrzenie wniosku w odniesieniu do projektów, 
które są wspierane przez organ publiczny państwa członkowskiego realizującego priorytety inwestycji publicznych. 

Właściwy urzędnik zatwierdzający może w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o zwolnieniu 
również prywatnego promotora projektu z opłaty za rozpatrzenie wniosku. 

Dochody uzyskane z opłaty za rozpatrzenie wniosku mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków 
zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (2) oraz art. 15 
ust. 4 rozporządzenia (UE) 2015/1017. 

Artykuł 4 

Decyzja wykonawcza (UE) 2015/1214 traci moc. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 4 listopada 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca 
dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65). 

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
(Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1). 



ZAŁĄCZNIK 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE EUROPEJSKIEGO PORTALU PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (EPPI) 

1.  OPIS OGÓLNY 

Europejski portal projektów inwestycyjnych (EPPI), utworzony na podstawie art. 15 rozporządzenia (UE) 2015/1017, 
jest publicznie dostępnym portalem internetowym zawierającym wykaz projektów inwestycyjnych i stanowiącym 
platformę służącą promowaniu projektów wśród potencjalnych inwestorów na całym świecie. Głównym celem EPPI 
jest pobudzanie i przyspieszanie przygotowywania i realizowania projektów inwestycyjnych w Unii, a tym samym 
przyczynianie się do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Zamieszczenie projektu w EPPI nie oznacza 
jego zatwierdzenia przez Komisję lub EBI, ani też nie jest warunkiem otrzymania wsparcia finansowego udzielanego 
przez Unię lub EBI. 

Główne elementy EPPI stanowią: 

a)  publicznie dostępna strona internetowa, która obejmuje bazę danych zawierającą karty projektów (strony 
internetowe zawierające ustrukturyzowane informacje zbiorcze dotyczące poszczególnych projektów 
zamieszczonych w EPPI); 

b)  interaktywne wykazy projektów i mapa; 

c)  specjalne sekcje dla inwestorów i promotorów projektów. 

EPPI będzie obejmować również niepubliczny moduł służący do przetwarzania projektów. 

Projekty zamieszczone w EPPI są pogrupowane w sekcje odpowiadające celom i kategoriom określonym w art. 9 
ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/1017. 

2.  ZARZĄDZANIE EPPI ORAZ STOSUNKI Z PROMOTORAMI PROJEKTÓW, UŻYTKOWNIKAMI STRONY INTERNETOWEJ 
I DOSTAWCAMI PODOBNYCH USŁUG 

Europejskim Portalem Projektów Inwestycyjnych zarządza Komisja. Państwa członkowskie mogą uczestniczyć 
w zarządzaniu EPPI. Zawartość EPPI jest tworzona przez promotorów projektów, tj. przez prywatne i publiczne 
podmioty prawne. 

Udział promotorów projektów i innych zarejestrowanych użytkowników strony internetowej w EPPI jest uzależniony 
od zaakceptowania przez nich warunków dotyczących EPPI, które mają na celu zapewnienie jakości publikowanych 
informacji otrzymywanych od promotorów projektów, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że Komisja nie gwarantuje 
rzetelności publikowanych informacji i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, których 
podstawę stanowiłoby zamieszczenie projektu w EPPI. 

Użytkownicy strony internetowej powinni być ostrzegani przez zastrzeżenie prawne, zgodnie z którym Komisja nie 
może zagwarantować rzetelności publikowanych informacji, a potencjalni inwestorzy muszą przeprowadzić swoje 
zwyczajowe analizy due diligence, w tym w odniesieniu do aspektów finansowych oraz wszelkich innych aspektów, 
które są istotne dla podjęcia przez nich decyzji o dokonaniu inwestycji w projekt. Komisja może podjąć decyzję 
o usunięciu projektu z EPPI po upływie trzech lat od jego pierwszej publikacji. 

EPPI może współpracować z innymi dostawcami podobnych usług na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, 
mających na celu stymulowanie i ułatwianie inwestycji. 

3.  WERYFIKACJA PROJEKTU 

Weryfikacja projektu jest przeprowadzana przez służby Komisji na podstawie kryteriów określonych w art. 2 
niniejszej decyzji. Komisja dysponuje szerokim zakresem swobodnego uznania przy weryfikacji projektu i ocenie, czy 
zamieścić projekt w EPPI. Weryfikacja zgodności z prawem danego państwa członkowskiego oraz potencjalnych 
zagrożeń dla tego państwa członkowskiego przeprowadzana jest na podstawie informacji przekazanych przez dane 
państwo członkowskie, o ile informacje takie są dostępne. Niektóre techniczne aspekty procesu weryfikacji i zatwier
dzenia projektu, jak np. weryfikacja tożsamości promotora projektu, mogą zostać zlecone osobom trzecim. 

Państwa członkowskie zostaną poproszone o wyznaczenie co najmniej jednego punktu kontaktowego oraz określenie 
wkładu wnoszonego przez nie do celów weryfikacji. Zadania EBI w zakresie promowania EPPI zostaną w stosownych 
przypadkach określone w umowie o gwarantowanym poziomie usług. 
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4.  OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU 

Aby uzyskać zwolnienie z opłaty za rozpatrzenie wniosku zgodnie z art. 3 akapit drugi lub trzeci niniejszej decyzji, 
do wniosku należy załączyć oświadczenie promotora projektu o posiadaniu przez niego statusu publicznego 
promotora projektu w momencie składania wniosku lub pisemne potwierdzenie wsparcia projektu od właściwego 
organu publicznego. W EPPI będą dostępne standardowe formularze do tego celu. 

Przypadki uznane za uzasadniające zwolnienie z opłaty za rozpatrzenie wniosku zgodnie z art. 3 akapit czwarty 
niniejszej decyzji obejmują projekty, które korzystają z wsparcia w ramach programu unijnego lub projekty ujęte m. 
in. w wykazie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, o których mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 (1) lub projekty zgodne z wytycznymi dotyczącymi rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1315/2013 (2), co zostało potwierdzone przez odpowiednie służby Komisji.  
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(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) 
nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39). 

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych 
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1). 
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