
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/788 

z dnia 8 maja 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1243/2014 ustanawiające zasady, 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 508/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do informacji, które mają być 
przekazywane przez państwa członkowskie, jak również do zapotrzebowania na dane oraz 

synergii między potencjalnymi źródłami danych 

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. 107 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1243/2014 (2) określono dane, które państwa członkowskie 
mają rejestrować i przekazywać Komisji w celu umożliwienia monitorowania i oceny działań wspieranych 
w ramach zarządzania dzielonego przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). 

(2)  Zgodnie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1243/2014 dane te należy aktualizować 
w momencie zatwierdzenia i zakończenia każdej operacji. Państwa członkowskie powinny natomiast przesyłać 
sprawozdanie w sprawie postępów w realizacji programu operacyjnego, wymagane zgodnie z art. 50 rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (3), w trybie rocznym z danymi aktualizowanymi 
corocznie wg stanu na koniec roku poprzedniego. Ponadto istnieją również różnice co do zawartości danych 
ujmowanych w tych dwóch sprawozdaniach, które nakładają na państwa członkowskie zbędne obciążenia 
administracyjne przy opracowywaniu sprawozdań. 

(3)  Aby poprawić spójność różnych sprawozdań i tym samym uprościć wykonywanie obowiązków w zakresie 
sprawozdawczości, dane wymagane na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1243/2014 należy również 
aktualizować co roku i powinny one dotyczyć tego samego zestawu operacji i danych, które objęte są sprawoz
daniem, o którym mowa w art. 50 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 

(4)  W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1243/2014 określono zestaw informacji, które mają być 
przekazywane przez państwa członkowskie. W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1242/2014 (4) 
określono zasady przedstawiania odpowiednich danych zbiorczych dotyczących operacji. Aby doprecyzować, że 
wspomniane rozporządzenia odnoszą się do tych samych obowiązków państw członkowskich w zakresie 
sprawozdawczości, należy ustanowić wyraźne powiązanie między tymi dwoma rozporządzeniami oraz 
nakładanymi przez nie obowiązkami w zakresie sprawozdawczości. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1243/2014. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszu Morskiego 
i Rybackiego, 
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(1) Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1243/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr 508/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do 
informacji, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie, jak również do zapotrzebowania na dane oraz synergii między 
potencjalnymi źródłami danych (Dz.U. L 334 z 21.11.2014, s. 39). 

(3) 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). 

(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1242/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do 
przedstawiania odpowiednich danych zbiorczych dotyczących operacji (Dz.U. L 334 z 21.11.2014, s. 11). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1243/2014 wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wykaz danych jest rejestrowany i przekazywany Komisji do dnia 31 marca każdego roku, zgodnie z wzorami 
określonymi w załącznikach do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1242/2014 (*) w odniesieniu do 
każdej operacji wybranej do finansowania w ramach programu operacyjnego wspieranego z EFMR.  

(*) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1242/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. ustanawiające zasady, 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do przedstawiania odpowiednich danych zbiorczych 
dotyczących operacji (Dz.U. L 334 z 21.11.2014, s. 11).”;  

2) skreśla się art. 3;  

3) tabelę zawartą w części A załącznika I zastępuje się tabelą zawartą w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;  

4) tabelę zawartą w części B załącznika I zastępuje się tabelą zawartą w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;  

5) tabelę zawartą w części C załącznika I zastępuje się tabelą zawartą w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;  

6) tabelę zawartą w części D załącznika I zastępuje się tabelą zawartą w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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 8 maja 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK I 

„CZĘŚĆ A 

Informacje administracyjne 

Pole Treść pola Opis Potrzeby w zakresie danych i synergie 

1 Nr CCI Wspólny kod identyfikacyjny programu 
operacyjnego 

Pole danych 19 załącznika III do 
rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 480/2014 (1) 

2 Niepowtarzalny 
identyfikator operacji (ID) 

Wymagane dla wszystkich operacji 
wspieranych przez Fundusz 

Pole danych 5 załącznika III do 
rozporządzenia delegowanego (UE) 
nr 480/2014 

3 Nazwa operacji Jeśli są dostępne i jeżeli treść pola 2 sta
nowi liczba 

Pole danych 5 załącznika III do 
rozporządzenia delegowanego (UE) 
nr 480/2014 

4 Numer statku: »numer 
w rejestrze floty rybackiej 
Wspólnoty« (CFR (2)) 

Jeżeli dotyczy Dotyczy EFMR 

5 Kod NUTS (3) Należy wprowadzić najodpowiedniejszy 
poziom NUTS (wartość domyślna = po
ziom III) 

Dotyczy EFMR 

6 Beneficjent Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta 
(tylko podmioty prawne i osoby fizyczne 
zgodnie z prawem krajowym) 

Pole danych 1 załącznika III do 
rozporządzenia delegowanego (UE) 
nr 480/2014 

7 Płeć beneficjenta Jeżeli dotyczy (możliwa wartość: 1: męż
czyzna, 2: kobieta; 3: inna) 

Dotyczy EFMR 

8 Wielkość 
przedsiębiorstwa 

Jeżeli dotyczy (4) (możliwa wartość: 1: 
mikroprzedsiębiorstwo, 2: małe; 3: śred
nie; 4: duże) 

Dotyczy EFMR 

9 Postęp operacji Jednocyfrowo 

Kod 0 = operacja, w odniesieniu do któ
rej wydano decyzję o przyznaniu po
mocy, ale w której ramach beneficjent 
nie zadeklarował instytucji zarządzającej 
żadnych wydatków 

Kod 1 = operacja przerwana po częścio
wej realizacji (w której ramach benefi
cjent zadeklarował instytucji zarządzają
cej pewne wydatki) 

Kod 2 = operacja zaniechana po częś
ciowej realizacji (w której ramach benefi
cjent zadeklarował instytucji zarządzają
cej pewne wydatki) 

Kod 3 = operacja zakończona (w której 
ramach wszystkie wydatki zostały benefi
cjentowi zrefundowane) 

Kod 4 = operacja w trakcie realizacji 
(w której ramach beneficjent zadeklaro
wał instytucji zarządzającej niektóre wy
datki)  

Dotyczy EFMR 
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Pole Treść pola Opis Potrzeby w zakresie danych i synergie 

Kod 5 = operacja w pełni zrealizowana 
(w której ramach niekoniecznie wszyst
kie wydatki zostały jednak beneficjen
towi zrefundowane)  

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro
pejskiego 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 Roz
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 5). 

(2) Załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspól
noty (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 25). 

(3) Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej kla
syfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1). 

(4) Zgodnie z art. 2 ust. 28 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320) w przy
padku MŚP.”   
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ZAŁĄCZNIK II 

„CZĘŚĆ B 

Prognoza wydatków (w walucie stosowanej w odniesieniu do operacji) 

Pole Treść pola Opis Potrzeby w zakresie danych 
i synergie 

10 Koszty kwalifikowalne 
ogółem 

Kwota całkowitych kosztów kwalifikowalnych 
operacji zatwierdzona w dokumencie określa
jącym warunki wsparcia 

Pole danych 41 załącznika III 
do rozporządzenia 
delegowanego (UE) 
nr 480/2014 

11 Całkowite koszty 
kwalifikowalne 
ponoszone ze środków 
publicznych 

Kwota całkowitych kosztów kwalifikowalnych 
stanowiących wydatki publiczne zdefiniowane 
w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 

Pole danych 42 załącznika III 
do rozporządzenia 
delegowanego (UE) 
nr 480/2014 

12 Wsparcie z EFMR Kwota wsparcia z EFMR podana w dokumen
cie określającym warunki wsparcia 

Dotyczy EFMR 

13 Data zatwierdzenia Data wydania dokumentu określającego wa
runki wsparcia 

Pole danych 12 załącznika III 
do rozporządzenia 
delegowanego (UE) 
nr 480/2014”   
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ZAŁĄCZNIK III 

„CZĘŚĆ C 

Finansowa realizacja operacji (w EUR) 

Pole Treść pola Opis Potrzeby w zakresie danych 
i synergie 

14 Łączne wydatki 
kwalifikowalne 

Łączne wydatki kwalifikowalne zadeklaro
wane przez beneficjenta instytucji zarządza
jącej we wniosku (wnioskach) o płatność 

Pole danych 46 załącznika III 
do rozporządzenia 
delegowanego (UE) 
nr 480/2014 

15 Wydatki kwalifikowane 
ze środków publicznych 
ogółem 

Wydatki publiczne zdefiniowane w art. 2 
ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
odpowiadające wydatkom kwalifikowalnym 
zadeklarowanym przez beneficjenta instytu
cji zarządzającej we wniosku (wnioskach) 
o płatność 

Pole danych 47 załącznika III 
do rozporządzenia 
delegowanego (UE) 
nr 480/2014 

16 Wydatki kwalifikowane 
w ramach EFMR 

Wydatki z EFMR odpowiadające wydatkom 
kwalifikowalnym zadeklarowanym przez be
neficjenta instytucji zarządzającej we wnio
sku (wnioskach) o płatność 

Dotyczy EFMR 

17 Data końcowej płatności 
na rzecz beneficjenta  

Pole danych 45 załącznika III 
do rozporządzenia 
delegowanego (UE) 
nr 480/2014 (tylko data 
płatności końcowej na rzecz 
beneficjenta)”   
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ZAŁĄCZNIK IV 

„CZĘŚĆ D 

Dane dotyczące realizacji operacji 

Pole Treść pola Komentarz Potrzeby w zakresie danych i synergie 

18 Odnośne działanie Kod działania (zob. załącznik II) Dotyczy EFMR 

19 Wskaźnik produktu Wartość liczbowa Dotyczy EFMR 

20 Dane dotyczące realizacji 
operacji 

Zob. załącznik II. Dotyczy EFMR 

21 Wartość danych dotyczących 
realizacji 

Wartość liczbowa Dotyczy EFMR 

(należy aktualizować jedynie 
dwukrotnie, gdy w polu 9 wpisano 
kod 0 i kod 5)”   

9.5.2017 L 119/13 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/788 z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1243/2014 ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 508/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do informacji, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie, jak również do zapotrzebowania na dane oraz synergii między potencjalnymi źródłami danych 

