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I
(Akty ustawodawcze)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1191
z dnia 6 lipca 2016 r.
w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów
dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej
i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 21 ust. 2,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Unia obrała za cel utrzymanie i rozwój przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez
wewnętrznych granic, w której zapewniony jest swobodny przepływ osób. Aby zagwarantować swobodny obieg
dokumentów urzędowych w obrębie Unii i tym samym promować swobodny przepływ jej obywateli, Unia
powinna przyjąć konkretne środki dla uproszczenia istniejących wymogów administracyjnych dotyczących
przedkładania w jednym państwie członkowskim określonych dokumentów urzędowych wydanych przez organy
innego państwa członkowskiego.

(2)

Wszystkie państwa członkowskie są umawiającymi się stronami Konwencji haskiej z 5 października 1961 r.
znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (zwanej dalej „konwencją o apostille”),
która wprowadziła system uproszczonego obiegu dokumentów urzędowych wydanych przez umawiające się
strony tej konwencji.

(3)

Zgodnie z zasadą wzajemnego zaufania i w celu promowania swobodnego przepływu osób w obrębie Unii
niniejsze rozporządzenie powinno ustanowić system dalszego uproszczenia formalności administracyjnych
dotyczących obiegu dokumentów urzędowych i ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, kiedy takie
dokumenty urzędowe i ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem zostały wydane przez organ jednego
państwa członkowskiego do celów przedłożenia w innym państwie członkowskim.

(4)

System ustanowiony w niniejszym rozporządzeniu nie powinien wpływać na uprawnienia osób mogących nadal
korzystać, jeśli chcą, z innych systemów, które zwalniają dokumenty urzędowe z legalizacji lub podobnej
czynności i które mają zastosowanie między państwami członkowskimi. W szczególności niniejsze rozporzą
dzenie należy traktować jako instrument odrębny i niezależny od konwencji o apostille.

(1) Dz.U. C 327 z 12.11.2013, s. 52.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko
Rady w pierwszym czytaniu z dnia 10 marca 2016 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Stanowisko Parlamentu
Europejskiego z dnia 10 maja 2016 r.
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(5)

Należy zachować współistnienie systemu ustanowionego w niniejszym rozporządzeniu i innych systemów
mających zastosowanie między państwami członkowskimi. Co do konwencji o apostille, należy wyłączyć
możliwość wymagania przez organy państw członkowskich apostille, gdy dana osoba przedkłada dokument
urzędowy objęty niniejszym rozporządzeniem i wydany w innym państwie członkowskim, przy czym niniejsze
rozporządzenie nie powinno uniemożliwiać państwom członkowskim wydawania apostille, jeżeli osoba
zdecyduje się o to zwrócić. Ponadto niniejsze rozporządzenie nie powinno uniemożliwiać osobie dalszego
korzystania w jednym państwie członkowskim z apostille wydanej w innym państwie członkowskim. W związku
z tym, na żądanie danej osoby, konwencja o apostille może być nadal stosowana w stosunkach między
państwami członkowskimi. W przypadku gdy osoba zwraca się o wydanie apostille do dokumentu urzędowego
objętego niniejszym rozporządzeniem, organy krajowe wydające apostille powinny w odpowiedni sposób
poinformować ją, że w ramach systemu ustanowionego w niniejszym rozporządzeniu apostille nie jest już
konieczna, jeżeli osoba ta zamierza przedłożyć dokument w innym państwie członkowskim. W każdym razie
państwa członkowskie powinny udostępnić tę informację za pomocą wszelkich odpowiednich metod.

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno obejmować dokumenty urzędowe, które zostały wydane przez organy
państwa członkowskiego zgodnie z jego prawem krajowym i których głównym celem jest stwierdzenie jednego
z następujących faktów: urodzenie, pozostawanie osoby przy życiu, zgon, imię i nazwisko, małżeństwo (w tym
zdolność do zawarcia małżeństwa oraz stan cywilny), rozwód, separacja prawna lub unieważnienie małżeństwa,
zarejestrowany związek partnerski (w tym zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i status
związany z zarejestrowanym związkiem partnerskim), rozwiązanie związku partnerskiego, separacja prawna lub
unieważnienie zarejestrowanego związku partnerskiego, pochodzenie dziecka, przysposobienie, miejsce
zamieszkania lub miejsce pobytu lub obywatelstwo. Niniejsze rozporządzenie powinno również obejmować
dokumenty urzędowe wydawane danej osobie przez państwo członkowskie, którego jest obywatelem, w celu
poświadczenia, że osoba ta nie została wpisana do rejestru karnego. Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno
obejmować dokumenty urzędowe, których przedstawienia można wymagać od obywateli Unii mających miejsce
zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, jeżeli zgodnie z odpowiednim
prawodawstwem Unii wyrażają wolę głosowania lub kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
lub w wyborach lokalnych w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania.

(7)

Niniejsze rozporządzenie nie powinno zobowiązywać państw członkowskich do wydawania dokumentów
urzędowych, które nie są przewidziane w prawie krajowym tych państw.

(8)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć także zastosowanie do poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów urzędowych wydanych przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym wydano
oryginalny dokument urzędowy. Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy jednak kopii kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem.

(9)

Niniejsze rozporządzenie powinno także dotyczyć elektronicznych wersji dokumentów urzędowych i wieloję
zycznych standardowych formularzy odpowiednich do wymiany elektronicznej. Jednak każde państwo
członkowskie powinno postanowić zgodnie ze swoim prawem krajowym, czy i na jakich warunkach można
przedkładać dokumenty urzędowe i wielojęzyczne standardowe formularze w formie elektronicznej.

(10)

Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do paszportów ani do dokumentów tożsamości
wydawanych w państwie członkowskim, gdyż dokumenty takie nie podlegają legalizacji lub podobnej czynności
w przypadku przedłożenia w innym państwie członkowskim.

(11)

Niniejsze rozporządzenie, a w szczególności ustanowiony w nim mechanizm współpracy administracyjnej, nie
powinien mieć zastosowania do dokumentów stanu cywilnego wydanych na podstawie odpowiednich konwencji
Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego (zwanych dalej „konwencjami MKSC”).

(12)

Dokumenty urzędowe w sprawie zmiany imienia lub nazwiska powinny być także uznawane za dokumenty,
których głównym celem jest ustalenie imienia i nazwiska danej osoby.

(13)

Pojęcie „stan cywilny” należy interpretować jako pojęcie odnoszące się do stanu danej osoby w zakresie:
pozostawania w związku małżeńskim, separacji prawnej lub niepozostawania w związku małżeńskim, w tym
jako kawaler lub panna, osoba rozwiedziona lub owdowiała.

(14)

Pojęcie „pochodzenie dziecka” należy interpretować jako pojęcie oznaczające stosunek prawny między dzieckiem
a rodzicami dziecka.

(15)

Do celów niniejszego rozporządzenia pojęcia „miejsce zamieszkania”, „miejsce pobytu” i „obywatelstwo” należy
interpretować zgodnie z prawem krajowym.
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(16)

Pojęcie „wpisu do rejestru karnego” należy rozumieć jako pojęcie odnoszące się do krajowego rejestru lub
rejestrów, do których zgodnie z prawem krajowym wpisuje się wyroki skazujące. Pojęcie „wyrok skazujący”
należy rozumieć jako pojęcie odnoszące się do każdego prawomocnego orzeczenia wydanego przez sąd karny
wobec osoby fizycznej w związku z popełnieniem czynu zabronionego, o ile orzeczenie to zostało wpisane do
rejestru karnego skazującego państwa członkowskiego.

(17)

Uproszczenie wymogów przedkładania w jednym państwie członkowskim dokumentów urzędowych wydanych
w innym państwie członkowskim powinno przynieść wymierne korzyści obywatelom Unii. Zważywszy na ich
odmienny charakter prawny dokumenty wydane przez osoby prywatne powinny zostać wyłączone z zakresu
stosowania niniejszego rozporządzenia. Dokumenty urzędowe wydane przez organy państw trzecich również
powinny zostać wyłączone z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia, także wówczas gdy zostały przyjęte
jako autentyczne przez organy jednego z państw członkowskich. Wyłączenie dokumentów urzędowych
wydanych przez organy państw trzecich powinno dotyczyć także poświadczonych za zgodność z oryginałem
i sporządzonych przez organy państwa członkowskiego kopii dokumentów urzędowych wydanych przez organy
państwa trzeciego.

(18)

Niniejsze rozporządzenie nie ma na celu zmiany prawa materialnego państw członkowskich dotyczącego
urodzenia, pozostawania osoby przy życiu, zgonu, imienia i nazwiska, małżeństwa (w tym zdolności do zawarcia
małżeństwa oraz stanu cywilnego), rozwodu, separacji prawnej lub unieważnienia małżeństwa, zarejestrowanego
związku partnerskiego (w tym zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i statusu
związanego z zarejestrowanym związkiem partnerskim), rozwiązania związku partnerskiego, separacji prawnej
lub unieważnienia zarejestrowanego związku partnerskiego, pochodzenia dziecka, przysposobienia, miejsca
zamieszkania lub miejsca pobytu, obywatelstwa, braku wpisu do rejestru karnego, albo dokumentów
urzędowych, których przedstawienia państwo członkowskie może wymagać od kandydata w wyborach do
Parlamentu Europejskiego lub w wyborach lokalnych lub od wyborcy biorącego udział w takich wyborach,
będących obywatelami tego państwa członkowskiego. Ponadto niniejsze rozporządzenie nie powinno wpływać na
uznawanie w jednym państwie członkowskim skutków prawnych dotyczących treści dokumentu urzędowego
wydanego w innym państwie członkowskim.

(19)

W celu promowania swobodnego przepływu obywateli Unii należy zwolnić dokumenty urzędowe objęte
przepisami niniejszego rozporządzenia oraz ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem z wszelkich form
legalizacji lub podobnej czynności.

(20)

W celu dalszego ułatwienia obiegu dokumentów urzędowych między państwami członkowskimi należy uprościć
również inne formalności, a mianowicie wymóg przedstawiania w każdym przypadku kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem i tłumaczeń dokumentów urzędowych.

(21)

Aby przezwyciężyć bariery językowe i tym samym dalej ułatwiać obieg dokumentów urzędowych między
państwami członkowskimi, należy ustanowić w każdym z języków urzędowych instytucji Unii wielojęzyczne
standardowe formularze do dokumentów urzędowych dotyczących urodzenia, pozostawania osoby przy życiu,
zgonu, małżeństwa (w tym zdolności do zawarcia małżeństwa oraz stanu cywilnego), zarejestrowanego związku
partnerskiego (w tym zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i statusu związanego
z zarejestrowanym związkiem partnerskim), miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu oraz braku wpisu do
rejestru karnego.

(22)

Wielojęzyczne standardowe formularze powinny służyć wyłącznie do ułatwienia tłumaczenia dokumentów
urzędowych, do których są załączone. W związku z tym formularzy takich nie należy wprowadzać w obieg
między państwami członkowskimi jako dokumentów niezależnych. Formularze nie powinny mieć tego samego
celu ani pełnić tych samych funkcji co odpisy skrócone lub odpisy zupełne aktów stanu cywilnego, wielojęzyczne
odpisy skrócone aktów stanu cywilnego, wielojęzyczne i kodowane odpisy skrócone aktów stanu cywilnego lub
wielojęzyczne i kodowane zaświadczenia dotyczące stanu cywilnego ustanowione w Konwencji MKSC
nr 2 dotyczącej bezpłatnego wydawania i zwolnienia od legalizacji odpisów aktów stanu cywilnego, Konwencji
MKSC nr 16 dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego i Konwencji MKSC
nr 34 w sprawie wydawania wielojęzycznych i kodowanych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego oraz
wielojęzycznych i kodowanych zaświadczeń dotyczących stanu cywilnego.

(23)

Wielojęzyczne standardowe formularze, ustanowione niniejszym rozporządzeniem, powinny odzwierciedlać treść
dokumentów urzędowych, do których są załączone, i powinny w możliwie największym stopniu eliminować
konieczność tłumaczenia tych dokumentów urzędowych. Jednakże w przypadku wielu dokumentów urzędowych,
których treści nie można należycie odzwierciedlić w wielojęzycznym standardowym formularzu, takich jak
niektóre kategorie orzeczeń sądowych, celu w postaci wyeliminowania konieczności tłumaczenia nie można
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osiągnąć w racjonalny sposób. Państwa członkowskie powinny poinformować Komisję o dokumentach
urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne
standardowe formularze. Państwa członkowskie powinny dążyć do tego, by wielojęzyczne standardowe
formularze załączano do jak największej liczby dokumentów urzędowych wchodzących w zakres stosowania
niniejszego rozporządzenia.
(24)

Od osoby, która przedkłada dokument urzędowy wraz z wielojęzycznym standardowym formularzem, nie należy
żądać przedstawienia tłumaczenia tego dokumentu urzędowego. Jednak organ, któremu przedkładany jest dany
dokument urzędowy, powinien ostatecznie zdecydować, czy informacje zawarte w wielojęzycznym
standardowym formularzu są wystarczające do nadania biegu sprawie w oparciu o ten dokument urzędowy.

(25)

Organ, któremu przedkładany jest dokument urzędowy, może zażądać w drodze wyjątku, gdy jest to konieczne
do nadania biegu sprawie w oparciu o ten dokument, by osoba przedkładająca ten dokument urzędowy wraz
z wielojęzycznym standardowym formularzem przedstawiła także tłumaczenie lub transliterację treści wieloję
zycznego standardowego formularza na język urzędowy państwa członkowskiego organu lub, jeżeli to państwo
członkowskie ma kilka języków urzędowych, na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych miejsca,
w którym dany dokument urzędowy jest przedkładany, przy czym język ten powinien być również jednym
z języków urzędowych instytucji Unii.

(26)

Wielojęzyczne standardowe formularze powinny być wydawane, na ich wniosek, osobom uprawnionym do
otrzymania dokumentów urzędowych, do których wielojęzyczne standardowe formularze mają zostać załączone.
Wielojęzyczne standardowe formularze nie powinny powodować skutków prawnych, jeżeli chodzi o uznawanie
ich treści w państwach członkowskich, w których są przedkładane.

(27)

Przy sporządzaniu wielojęzycznego standardowego formularza, który ma zostać załączony do konkretnego
dokumentu urzędowego, organ wydający ten formularz powinien mieć możliwość wyboru ze wzoru wieloję
zycznego standardowego formularza tylko tytułów rubryk właściwych dla danego państwa i dla danego
dokumentu urzędowego, w celu zapewnienia, aby wielojęzyczny standardowy formularz zawierał jedynie
informacje zamieszczone w dokumencie urzędowym, do którego ma być załączony.

(28)

Należy zapewnić możliwość zintegrowania elektronicznej wersji wielojęzycznego standardowego formularza
pochodzącego z europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” z inną lokalizacją dostępną na szczeblu krajowym
i wydawanie go z tej lokalizacji.

(29)

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość stworzenia elektronicznych wersji wielojęzycznych standar
dowych formularzy z wykorzystaniem technologii innych niż technologia zastosowana na europejskim portalu
„e-Sprawiedliwość”, pod warunkiem że wielojęzyczne standardowe formularze wydane przez państwa
członkowskie z wykorzystaniem takiej innej technologii zawierają informacje wymagane przez przepisy
niniejszego rozporządzenia.

(30)

Należy ustanowić odpowiednie środki ochrony w celu zapobiegania fałszowaniu i podrabianiu dokumentów
urzędowych i ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem znajdujących się w obiegu między państwami
członkowskimi.

(31)

W celu umożliwienia szybkiej i bezpiecznej transgranicznej wymiany informacji oraz ułatwienia wzajemnej
pomocy należy ustanowić w niniejszym rozporządzeniu skuteczny mechanizm współpracy administracyjnej
między organami wyznaczonymi przez państwa członkowskie. Korzystanie z takiego mechanizmu współpracy
administracyjnej powinno zwiększyć wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi w obrębie rynku
wewnętrznego, a jego podstawą powinien być system wymiany informacji na rynku wewnętrznym (zwany dalej
„IMI”), ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 (1).

(32)

Należy zmienić zatem rozporządzenie (UE) nr 1024/2012, aby dodać niektóre przepisy niniejszego rozporzą
dzenia do wykazu przepisów dotyczących współpracy administracyjnej w aktach Unii, wdrażanych za pomocą
IMI ustanowionego w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1024/2012.

(33)

W celu zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych w ramach stosowania
niniejszego rozporządzenia i w celu zapobiegania oszustwom Komisja powinna zapewnić gwarantowanie przez
IMI bezpieczeństwa dokumentów urzędowych i bezpiecznych środków elektronicznego przekazywania tych
dokumentów. Komisja powinna udostępnić w IMI narzędzie, które certyfikuje informacje podlegające wymianie
za pośrednictwem systemu w momencie ich eksportu poza system. Ponadto organy państw członkowskich, które
wymieniają informacje dotyczące dokumentów urzędowych, powinny podjąć niezbędne środki, by zapewnić, że
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1024/2012 dokumenty urzędowe i dane osobowe podlegające wymianie za

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administra
cyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporzą
dzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 1).
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pośrednictwem IMI są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane do celów zgodnych z tymi, do których je
pierwotnie przedłożono. Rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 ustanawia niezbędne przepisy gwarantujące
ochronę danych osobowych oraz wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności w zakresie wymiany informacji
w IMI i określa zakres odpowiedzialności Komisji w tym względzie. Rozporządzenie (UE)
nr 1024/2012 przewiduje też, że uczestnicy IMI wymieniają i przetwarzają dane osobowe wyłącznie do celów
określonych w akcie prawa Unii, który jest podstawą danej wymiany, oraz zgodnie z celem, w którym je
pierwotnie dostarczono.

(34)

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1) powinna regulować przetwarzanie danych osobowych
przeprowadzane w państwach członkowskich przy stosowaniu niniejszego rozporządzenia pod nadzorem
niezależnych organów publicznych wyznaczonych przez państwa członkowskie. Każda wymiana lub każde
przekazanie informacji i dokumentów przez organy państw członkowskich powinny przebiegać zgodnie
z dyrektywą 95/46/WE. Ponadto takie wymiany i przekazania powinny służyć konkretnemu celowi weryfikacji
przez te organy autentyczności dokumentów urzędowych za pośrednictwem IMI, przy czym organy winne
przeprowadzać taką weryfikację jedynie w zakresie swej właściwości. Nie powinno to uniemożliwiać państwom
członkowskim stosowania własnych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących
publicznego dostępu do dokumentów urzędowych.

(35)

Organy państw członkowskich powinny udzielać sobie wzajemnie pomocy w celu ułatwienia stosowania
niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do stosowania mechanizmu współpracy administra
cyjnej między organami wyznaczonymi przez państwa członkowskie, w przypadku gdy organy państwa
członkowskiego, w którym przedkładany jest dokument urzędowy lub jego kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem, mają uzasadnione wątpliwości co do autentyczności dokumentu urzędowego lub jego kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.

(36)

W przypadku gdy organy państwa członkowskiego, w którym przedkładany jest dokument urzędowy lub jego
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, mają uzasadnione wątpliwości co do autentyczności tych
dokumentów, powinny mieć możliwość sprawdzenia w repozytorium w IMI wzorów dokumentów, i jeżeli nadal
mają wątpliwości – możliwość skierowania za pośrednictwem IMI wniosków o udzielenie informacji do organów
państwa członkowskiego, w którym te dokumenty wydano; może to nastąpić albo poprzez wysłanie wniosku
bezpośrednio do organu, który wydał dany dokument urzędowy lub kopię poświadczoną za zgodność
z oryginałem, albo poprzez skontaktowanie się z organem centralnym tego państwa członkowskiego. Organy, do
których skierowano wniosek, powinny udzielić odpowiedzi na takie wnioski w jak najkrótszym terminie, nieprze
kraczającym w żadnym wypadku 5 dni roboczych lub 10 dni roboczych, jeśli wniosek jest przetwarzany za
pośrednictwem organu centralnego. Termin 10 dni roboczych może w szczególności być stosowany wówczas,
gdy organy, do których skierowano wniosek, nie są jeszcze zarejestrowane w IMI. W przypadku gdy terminów
tych nie można dotrzymać, organ, do którego skierowano wniosek, i organ, który skierował wniosek, powinny
uzgodnić między sobą przedłużenie terminu.

(37)

Do celów obliczania terminów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu należy stosować rozporządzenie
Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 (2).

(38)

Istnieje możliwość, iż w wyjątkowych okolicznościach organy państw członkowskich nie będą w stanie
zweryfikować autentyczności dokumentu urzędowego. Sytuacja taka winna mieć miejsce jedynie wówczas, gdy
taka weryfikacja jest niemożliwa ze względu na okoliczności, takie jak, przykładowo, fizyczne zniszczenie lub
utrata kopii dokumentów krajowych, na przykład z powodu zniszczenia archiwów urzędu stanu cywilnego lub
sądu, lub brak rejestru. Należy zatem przewidzieć w IMI opcję odpowiedzi, która odzwierciedla taką
ewentualność.

(39)

Jeżeli odpowiedź organu, do którego skierowano wniosek, nie potwierdza autentyczności dokumentu
urzędowego lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, lub gdy nie uzyskano odpowiedzi od tego
organu, organ, który skierował wniosek, nie powinien być zobowiązany do nadawania biegu sprawie w oparciu
o ten dokument urzędowy lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Ponadto w takich
przypadkach organ, który skierował wniosek, lub osoba, która przedłożyła dokument urzędowy lub jego kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem, powinny mieć możliwość wykorzystania dowolnego dostępnego

(1) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).
(2) Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat
i terminów (Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1).
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środka dla zweryfikowania lub potwierdzenia autentyczności przedłożonego dokumentu lub jego kopii poświad
czonej za zgodność z oryginałem. Dla zapewnienia skuteczności niniejszego rozporządzenia sytuacje, w których
nie uzyskano odpowiedzi za pośrednictwem IMI, powinny zdarzać się wyjątkowo.
(40)

W razie konieczności koordynator IMI lub właściwe organy centralne mogą udzielać pomocy przy rozwiązywaniu
trudności, które mogą pojawić się przy korzystaniu z IMI przez organy państw członkowskich, w tym
w przypadkach, gdy nie uzyskano odpowiedzi lub gdy niemożliwe jest osiągnięcie porozumienia w sprawie
wydłużenia terminu na odpowiedź.

(41)

Organy państw członkowskich powinny korzystać z dostępnych funkcjonalności IMI, takich jak zapewnienie
wielojęzycznego systemu komunikacji i stosowanie wstępnie przetłumaczonych i standardowych pytań
i odpowiedzi, a także z repozytorium wzorów dokumentów urzędowych stosowanych na rynku wewnętrznym.

(42)

Organy centralne państw członkowskich powinny udzielać pomocy w odniesieniu do wniosków o udzielenie
informacji i powinny w szczególności otrzymywać, przekazywać oraz, w razie konieczności, odpowiadać na takie
wnioski, a także dostarczać niezbędnych informacji w kontekście tych wniosków, w szczególności w sytuacjach,
gdy ani organ, który skierował wniosek, ani organ, do którego skierowano wniosek, nie są zarejestrowane w IMI.

(43)

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia organy centralne państw członkowskich powinny komunikować się ze
sobą i wykonywać swoje zadania poprzez korzystanie z IMI. Komunikacja pomiędzy organami tego samego
państwa członkowskiego powinna odbywać się zgodnie z procedurami krajowymi.

(44)

Należy wyjaśnić związek między niniejszym rozporządzeniem a obowiązującym prawem Unii. W tym względzie
niniejsze rozporządzenie nie powinno wpływać na stosowanie prawa Unii, które zawiera przepisy dotyczące
legalizacji, podobnej czynności lub innych formalności, takich jak rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 (1).
Niniejsze rozporządzenie nie powinno również wpływać na stosowanie prawa Unii dotyczącego podpisów
elektronicznych i identyfikacji elektronicznej. Jeżeli przepisy niniejszego rozporządzenia stoją w sprzeczności
z przepisem innego aktu Unii regulującego konkretne aspekty uproszczenia wymogów dotyczących przedkładania
dokumentów urzędowych i upraszczającego takie wymogi, takich jak jak dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady (2), dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) oraz rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 (4), należy stosować przepis tego aktu prawa Unii, który
przewiduje większe uproszczenie.

(45)

Ponadto niniejsze rozporządzenie nie powinno wpływać na stosowanie innych systemów współpracy administra
cyjnej ustanowionych aktami prawa Unii, które przewidują wymianę informacji między państwami
członkowskimi w określonych dziedzinach, takimi jak dyrektywa Rady 93/109/WE (5) lub rozporządzenie (WE)
nr 987/2009. Niniejsze rozporządzenie należy stosować łącznie z takimi szczególnymi systemami.

(46)

W celu zachowania spójności z celami ogólnymi rozporządzenia, pomiędzy dwoma lub większą liczbą państw
członkowskich w odniesieniu do kwestii, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie i w zakresie
w nim przewidzianym, rozporządzenie to powinno mieć pierwszeństwo przed dwustronnymi lub wielostronnymi
umowami lub porozumieniami, których państwa członkowskie są stroną i które dotyczą kwestii objętych tym
rozporządzeniem.

(47)

Ponadto państwa członkowskie powinny mieć możliwość utrzymania lub zawierania między sobą dwustronnych
lub wielostronnych porozumień w kwestiach, które nie wchodzą w zakres stosowania niniejszego rozporzą
dzenia, takich jak wartość dowodowa dokumentów urzędowych, wielojęzyczne standardowe formularze
posiadające wartość prawną, zwolnienie takich formularzy z legalizacji, oraz zwolnienie z legalizacji dokumentów

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń
w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1347/2000 (Dz.U. L 338 z 23.12.2003, s. 1).
(2) Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych
(Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22).
(3) Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym
(Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36).
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporzą
dzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1).
(5) Dyrektywa Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania
i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie
członkowskim, którego nie są obywatelami (Dz.U. L 329 z 30.12.1993, s. 34).
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urzędowych w dziedzinach innych niż objęte niniejszym rozporządzeniem. Państwa członkowskie powinny także
mieć możliwość utrzymania lub zawierania porozumień mających na celu dalsze ułatwianie obiegu dokumentów
urzędowych objętych niniejszym rozporządzeniem między państwami członkowskimi.
(48)

Dokumenty urzędowe wydane przez organy państw trzecich nie wchodzą w zakres stosowania niniejszego
rozporządzenia. Ponadto umowy i porozumienia dotyczące legalizacji lub podobnej czynności w przypadku
dokumentów urzędowych dotyczących kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem, wydanych przez organy
państw członkowskich lub państw trzecich w celu posługiwania się nimi w stosunkach między tymi państwami
członkowskimi i danymi państwami trzecimi, nie mogą wpływać na stosowanie niniejszego rozporządzenia.
W związku z tym niniejsze rozporządzenie nie powinno uniemożliwiać państwom członkowskim zawierania
dwustronnych lub wielostronnych umów i porozumień dotyczących legalizacji lub podobnej czynności
w odniesieniu do dokumentów urzędowych dotyczących kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem
i wydanych przez organy państw członkowskich lub państw trzecich w celu użycia w stosunkach między tymi
państwami członkowskimi i danymi państwami trzecimi. Nie należy także uniemożliwiać państwom
członkowskim – w zakresie, w jakim co najmniej jedno państwo członkowskie jest stroną takich umów
i porozumień lub może postanowić o przystąpieniu do nich – podejmowania decyzji w przedmiocie zgody na
przystąpienie nowych umawiających się stron, w szczególności w odniesieniu do prawa do zgłoszenia sprzeciwu
wobec przystąpienia nowych umawiających się stron i do powiadamiania o takim sprzeciwie zgodnie
z art. 12 akapit drugi konwencji o apostille, jak również nie należy uniemożliwiać państwom członkowskim
stosowania Europejskiej konwencji z 1968 r. o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez
przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, wprowadzania zmian do tej konwencji
i podejmowania decyzji co do przystąpienia nowych stron.

(49)

Ponieważ wielojęzyczne standardowe formularze przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie mają wartości
prawnej i nie pokrywają się z wielojęzycznymi standardowymi formularzami przewidzianymi w konwencjach
MKSC nr 16, nr 33 i nr 34 ani z zaświadczeniami o pozostawaniu przy życiu przewidzianymi w konwencji
MKCS nr 27, niniejsze rozporządzenie nie powinno wpływać na stosowanie tych konwencji między państwami
członkowskimi ani między państwem członkowskim i państwem trzecim.

(50)

Należy ustanowić komitet ad hoc, złożony z przedstawicieli Komisji i państw członkowskich, któremu będzie
przewodniczyć przedstawiciel Komisji, w celu podejmowania wszelkich środków koniecznych do ułatwienia
stosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności poprzez wymianę najlepszych praktyk w zakresie
stosowania niniejszego rozporządzenia między państwami członkowskimi, zapobiegania fałszerstwom związanym
z dokumentami urzędowymi, kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem i tłumaczenieniami uwierzytel
nionymi, stosowania elektronicznych wersji dokumentów urzędowych i wielojęzycznych formularzy standar
dowych oraz wykrytych sfałszowanych dokumentów.

(51)

Aby ułatwić stosowanie niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie – w celu publicznego udostępniania
informacji wszelkimi dostępnymi metodami i w szczególności za pośrednictwem europejskiego portalu „eSprawiedliwość” – powinny przekazać Komisji za pośrednictwem IMI dane kontaktowe swoich organów
centralnych, wzory dokumentów urzędowych najczęściej stosowanych zgodnie z ich prawem krajowym lub, jeśli
taki wzór nie istnieje dla danego dokumentu urzędowego, informacje na temat cech szczególnych tego
dokumentu.

(52)

Państwa członkowskie powinny także za pośrednictwem IMI informować o zanonimizowanych wersjach
podrobionych dokumentów, które zostały wykryte i które mogą służyć jako przydatne i typowe przykłady
umożliwiające wykrywanie potencjalnych fałszerstw. Informowanie o takich sfałszowanych dokumentach
powinno ograniczać się do tych sfałszowanych dokumentów, których ujawnienie jest dozwolone zgodnie
z prawem krajowym, i nie powinno naruszać przepisów państw członkowskich o ujawnianiu dowodów zgroma
dzonych w toku postępowania karnego. Przekazanych przez państwa członkowskie informacji o sfałszowanych
dokumentach nie należy upubliczniać.

(53)

Dla ułatwienia stosowania niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie – w celu publicznego udostępnienia
informacji za pośrednictwem europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” – powinny przekazać Komisji: informacje
o języku lub językach, które są akceptowane przez te państwa w przypadku przedkładania dokumentów
urzędowych wydanych przez organy innego państwa członkowskiego; wykaz zawierający dokumenty urzędowe
objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia; wykaz dokumentów urzędowych, do których można
załączyć – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze; wykazy osób
uprawnionych, zgodnie z prawem krajowym, do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy
istnieją; wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych przez prawo krajowe do sporządzania kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem; informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidenty
fikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem; oraz informacje na temat
cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
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(54)

Informacje dotyczące wzorów najczęściej stosowanych dokumentów urzędowych lub cech szczególnych takich
dokumentów lub ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem powinny być publicznie udostępniane
jedynie w zakresie, w jakim są już publicznie dostępne na mocy prawa państwa członkowskiego, którego organy
wydały dany dokument urzędowy lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. W tym celu państwa
członkowskie powinny poinformować Komisję o tym, które dokumenty są publicznie dostępne na mocy prawa
krajowego tych państw. Jednakże, na potrzeby niniejszego rozporządzenia, informacje na temat cech
szczególnych dokumentów urzędowych lub ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, które to
informacje państwa członkowskie powinny przekazać Komisji, nie powinny uwzględniać informacji o tych
szczególnych zabezpieczeniach, które nie są publicznie dostępne na mocy prawa państwa członkowskiego,
którego organy wydały dany dokument urzędowy lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

(55)

Informowanie Komisji przez państwo członkowskie o innych niż obowiązujące w tym państwie języku lub
językach, które są akceptowane przez to państwo w przypadku przedkładania dokumentów urzędowych
wydanych przez organy innego państwa członkowskiego, nie powinno wpływać na możliwość zaakceptowania
przez jego organy – zgodnie z prawem krajowym lub gdy państwo członkowskie dopuszcza taką możliwość –
dodatkowego języka lub języków przy przedkładaniu im dokumentu urzędowego wydanego przez organy innego
państwa członkowskiego.

(56)

Niniejsze rozporządzenie respektuje prawa podstawowe i zasady uznane w Karcie praw podstawowych Unii
Europejskiej, w szczególności prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawo do ochrony danych
osobowych, prawo do zawarcia związku małżeńskiego i założenia rodziny oraz swobodę przemieszczania się
i pobytu. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(57)

Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie promowanie swobodnego przepływu obywateli poprzez
ułatwienie swobodnego obiegu określonych dokumentów urzędowych w Unii, nie mogą zostać w wystarczającym
stopniu osiągnięte przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest ich lepsze osiągniecie na poziomie Unii,
Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to,
co jest konieczne dla osiągnięcia tych celów,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
ROZDZIAŁ I
PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł 1
Przedmiot
1.
W odniesieniu do określonych dokumentów urzędowych wydawanych przez organy państwa członkowskiego,
które to dokumenty muszą zostać przedłożone organom innego państwa członkowskiego, niniejsze rozporządzenie
przewiduje system:
a) zwolnienia z legalizacji lub podobnej czynności; oraz
b) uproszczenia innych formalności.
Z zastrzeżeniem akapitu pierwszego, niniejsze rozporządzenie nie uniemożliwia korzystania przez zainteresowaną osobę
z innych, stosowanych w państwie członkowskim systemów dotyczących legalizacji lub podobnej czynności.
2.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia również wielojęzyczne standardowe formularze, które mają być stosowane
jako tłumaczenie pomocnicze załączane do dokumentów urzędowych dotyczących urodzenia, pozostawania osoby przy
życiu, zgonu, małżeństwa (w tym zdolności do zawarcia małżeństwa oraz stanu cywilnego), zarejestrowanego związku
partnerskiego (w tym zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i statusu związanego z zarejes
trowanym związkiem partnerskim), miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu oraz braku wpisu do rejestru karnego.
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Artykuł 2
Zakres stosowania
1.
Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do dokumentów urzędowych wydawanych przez organy państwa
członkowskiego zgodnie z jego prawem krajowym, które to dokumenty muszą zostać przedłożone organom innego
państwa członkowskiego i których głównym celem jest stwierdzenie co najmniej jednego z następujących faktów:
a) urodzenie;
b) pozostawanie osoby przy życiu;
c) zgon;
d) imię i nazwisko;
e) małżeństwo, w tym zdolność do zawarcia małżeństwa oraz stan cywilny;
f)

rozwód, separacja prawna lub unieważnienie małżeństwa;

g) zarejestrowany związek partnerski, w tym zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i status
związany z zarejestrowanym związkiem partnerskim;
h) rozwiązanie związku partnerskiego, separacja prawna lub unieważnienie zarejestrowanego związku partnerskiego;
i)

pochodzenie dziecka;

j)

przysposobienie;

k) miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu;
l)

obywatelstwo;

m) brak wpisu do rejestru karnego, pod warunkiem że dokumenty urzędowe dotyczące tego faktu są wydawane
obywatelowi Unii przez organy państwa członkowskiego, którego jest obywatelem.
2.
Niniejsze rozporządzenie ma również zastosowanie do dokumentów urzędowych, których przedstawienia można
wymagać od obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami,
jeżeli wyrażą wolę głosowania lub kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego lub w wyborach lokalnych
w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania, na warunkach określonych odpowiednio w dyrektywie
93/109/WE i dyrektywie Rady 94/80/WE (1).
3.

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a) dokumentów urzędowych wydawanych przez organy państwa trzeciego; i
b) poświadczonych kopii dokumentów, o których mowa w lit. a), sporządzonych przez organy państwa członkow
skiego.
4.
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do uznawania w państwie członkowskim skutków prawnych
związanych z treścią dokumentów urzędowych wydawanych przez organy innego państwa członkowskiego.

Artykuł 3
Definicje
Do celów niniejszego rozporządzenia:
1) „dokumenty urzędowe” oznaczają:
a) dokumenty pochodzące od organu sądowego lub urzędnika sądowego państwa członkowskiego, w tym
dokumenty pochodzące od prokuratora, sekretarza sądowego lub urzędnika sądowego (huissier de justice);
(1) Dyrektywa Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania
i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są
obywatelami (Dz.U. L 368 z 31.12.1994, s. 38).
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b) dokumenty administracyjne;
c) akty notarialne;
d) urzędowe zaświadczenia umieszczane na dokumentach podpisanych przez osoby działające w charakterze
prywatnym, takie jak urzędowe zaświadczenia stwierdzające zarejestrowanie dokumentu lub fakt jego istnienia
w określonej dacie, oraz urzędowe i notarialne poświadczenia podpisów;
e) dokumenty sporządzone przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych państwa
członkowskiego, wykonujących czynności na terytorium dowolnego państwa i działających w charakterze
urzędowym, w przypadku gdy dokumenty takie muszą zostać przedłożone na terytorium innego państwa
członkowskiego lub przedłożone przedstawicielom dyplomatycznym lub urzędnikom konsularnym innego
państwa członkowskiego wykonującym czynności na terytorium państwa trzeciego;
2) „organ” oznacza organ publiczny państwa członkowskiego lub podmiot działający w charakterze urzędowym
i upoważniony na mocy prawa krajowego do wydawania lub przyjmowania dokumentu urzędowego lub jego kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem, objętych niniejszym rozporządzeniem;
3) „legalizacja” oznacza czynność poświadczania autentyczności podpisu osoby zajmującej urząd publiczny, charakteru,
w jakim działała osoba podpisująca dokument, oraz, w stosownych przypadkach, tożsamości pieczęci lub stempla,
którymi opatrzony jest dany dokument;
4) „podobna czynność” oznacza dołączenie apostille przewidzianej w konwencji o apostille;
5) „inne formalności” oznaczają wymóg przedstawienia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem i uwierzytel
nionych tłumaczeń dokumentów urzędowych;
6) „organ centralny” oznacza organ lub organy wyznaczone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 15 do pełnienia
funkcji związanych ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia;
7) „kopia poświadczona za zgodność z oryginałem” oznacza kopię oryginalnego dokumentu urzędowego, podpisaną
i poświadczoną jako wierna i pełna reprodukcja takiego oryginalnego dokumentu urzędowego przez organ państwa
członkowskiego upoważniony do tego na mocy prawa krajowego tego samego państwa członkowskiego, które
wydało ten dokument urzędowy.

ROZDZIAŁ II
ZWOLNIENIE Z LEGALIZACJI I PODOBNEJ CZYNNOŚCI ORAZ UPROSZCZENIE INNYCH FORMALNOŚCI
W ODNIESIENIU DO KOPII POŚWIADCZONYCH ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Artykuł 4
Zwolnienie z legalizacji i podobnej czynności
Dokumenty urzędowe objęte niniejszym rozporządzeniem oraz ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem
zwalnia się z wszelkich form legalizacji i podobnej czynności.

Artykuł 5
Uproszczenie innych formalności dotyczących kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
1.
Jeżeli państwo członkowskie wymaga przedłożenia oryginału dokumentu urzędowego wydanego przez organy
innego państwa członkowskiego, organy tego państwa członkowskiego, w którym dokument urzędowy jest
przedkładany, nie wymagają przedłożenia jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2.
Jeżeli państwo członkowskie dopuszcza przedstawienie kopii dokumentu urzędowego poświadczonej za zgodność
z oryginałem, organy tego państwa członkowskiego akceptują kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
sporządzoną w innym państwie członkowskim.

26.7.2016

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

L 200/11

ROZDZIAŁ III
UPROSZCZENIE

INNYCH

FORMALNOŚCI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ
STANDARDOWE FORMULARZE

I

WIELOJĘZYCZNE

Artykuł 6
Uproszczenie innych formalności dotyczących tłumaczeń
1.

Tłumaczenie nie jest wymagane w przypadku, gdy

a) dokument urzędowy jest sporządzony w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym dokument jest
przedkładany, lub, jeżeli w tym państwie członkowskim obowiązuje kilka języków urzędowych, w języku urzędowym
lub jednym z języków urzędowych miejsca, w którym dokument jest przedkładany, lub w innym języku, który dane
państwo członkowskie wyraźnie zaakceptowało; lub
b) do dokumentu urzędowego dotyczącego urodzenia, pozostawania osoby przy życiu, zgonu, małżeństwa (w tym
zdolności do zawarcia małżeństwa oraz stanu cywilnego), zarejestrowanego związku partnerskiego (w tym zdolności
do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i statusu związanego z zarejestrowanym związkiem
partnerskim), miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu oraz braku wpisu do rejestru karnego, został dołączony,
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, wielojęzyczny standardowy formularz, pod
warunkiem że organ, któremu przedkłada się dokument urzędowy, uznaje, że informacje zamieszczone w wieloję
zycznym standardowym formularzu są wystarczające do tego, by nadać bieg sprawie w oparciu o dany dokument
urzędowy.
2.
Uwierzytelnione tłumaczenie sporządzone przez osobę posiadającą kwalifikacje do jego sporządzenia zgodnie
z prawem jednego z państw członkowskich jest przyjmowane we wszystkich państwach członkowskich.

Artykuł 7
Wielojęzyczne standardowe formularze
1.
Do dokumentów urzędowych dotyczących urodzenia, pozostawania osoby przy życiu, zgonu, małżeństwa (w tym
zdolności do zawarcia małżeństwa oraz stanu cywilnego), zarejestrowanego związku partnerskiego (w tym zdolności do
zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i statusu związanego z zarejestrowanym związkiem partnerskim),
miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu oraz braku wpisu do rejestru karnego, zgłoszonych przez państwa
członkowskie zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. c), dołącza się, na wniosek osoby uprawionej do otrzymania dokumentu
urzędowego, wielojęzyczny standardowy formularz ustanowiony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
2.
Wielojęzyczne standardowe formularze, o których mowa w ust. 1, są wydawane przez organ i są opatrzone datą
wydania oraz podpisem, a także – w stosownych przypadkach – pieczęcią lub stemplem organu wydającego.

Artykuł 8
Stosowanie wielojęzycznych standardowych formularzy
1.
Wielojęzyczne standardowe formularze, o których mowa w art. 7 ust. 1, załączane do dokumentów urzędowych,
o których mowa w tym ustępie, są stosowane jako tłumaczenie pomocnicze i nie mają żadnej autonomicznej wartości
prawnej.
2.

Wielojęzyczne standardowe formularze nie stanowią:

a) odpisów skróconych aktów stanu cywilnego;
b) odpisów zupełnych aktów stanu cywilnego;
c) wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego;
d) wielojęzycznych i kodowanych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego; ani
e) wielojęzycznych i kodowanych zaświadczeń dotyczących stanu cywilnego.
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3.
Wielojęzyczne standardowe formularze mogą być stosowane wyłącznie w państwie członkowskim innym niż
państwo członkowskie, w którym je wydano.

Artykuł 9
Treść wielojęzycznych standardowych formularzy
1.
Każdy wielojęzyczny standardowy formularz posiada część standardową, na którą składają się następujące
elementy:
a) nazwa wielojęzycznego standardowego formularza;
b) podstawa prawna wydania wielojęzycznego standardowego formularza;
c) oznaczenie państwa członkowskiego wydającego wielojęzyczny standardowy formularz;
d) pole „Pouczenie”;
e) pole „Uwag dla organu wydającego”;
f) określoną liczbę tytułów standardowych rubryk i ich kody numeryczne; oraz
g) pole „Podpis”.
2.
Standardowe części, które mają zostać włączone do wielojęzycznych standardowych formularzy dotyczących
urodzenia, pozostawania osoby przy życiu, zgonu, małżeństwa (w tym zdolności do zawarcia małżeństwa oraz stanu
cywilnego), zarejestrowanego związku partnerskiego (w tym zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partner
skiego i statusu związanego z zarejestrowanym związkiem partnerskim), miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu oraz
braku wpisu do rejestru karnego oraz wielojęzyczne glosariusze odnoszące się do tych tytułów standardowych rubryk są
określone odpowiednio w załącznikach I–XI.
3.
Każdy wielojęzyczny standardowy formularz posiada również, gdy to stosowne, część niestandardową, na którą
składają się tytuły rubryk właściwe dla poszczególnych państw mające odzwierciedlać treść dokumentu urzędowego, do
którego ma zostać załączony wielojęzyczny standardowy formularz, oraz kody numeryczne tych tytułów rubryk.
4.
Poszczególne państwa członkowskie zgłaszają Komisji właściwe dla siebie tytuły rubryk, o których mowa w ust. 3
niniejszego artykułu, zgodnie z art. 24 ust. 2.
5.
Każdy wielojęzyczny standardowy formularz posiada również wielojęzyczny glosariusz – we wszystkich językach
urzędowych instytucji Unii – odnoszący się zarówno do standardowych tytułów rubryk, jak i do tytułów rubryk
właściwych dla poszczególnych państw.

Artykuł 10
Języki, w których wydaje się wielojęzyczne standardowe formularze
1.
Wielojęzyczne standardowe formularze wypełniane są przez organ wydający w języku urzędowym jego państwa
członkowskiego lub, jeżeli w tym państwie członkowskim obowiązuje kilka języków urzędowych, w języku urzędowym
lub jednym z języków urzędowych miejsca, w którym standardowy formularz jest wydawany.
2.
Część standardowa wielojęzycznego standardowego formularza oraz tytuły rubryk właściwe dla poszczególnych
państw wydaje się w obu następujących językach:
a) w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym wielojęzyczny standardowy formularz jest wydawany, lub,
jeżeli w tym państwie członkowskim obowiązuje kilka języków urzędowych, w języku urzędowym lub jednym
z języków urzędowych miejsca, w którym standardowy formularz jest wydawany, przy czym musi być to jeden
z języków urzędowych instytucji Unii; oraz
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b) w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym ma zostać przedłożony dokument urzędowy, do którego
załącza się wielojęzyczny standardowy formularz, lub, jeżeli w tym państwie członkowskim obowiązuje kilka
języków urzędowych, w języku urzędowym lub jednym z języków urzędowych miejsca, w którym ma zostać
przedłożony dokument urzędowy, do którego załącza się wielojęzyczny standardowy formularz, przy czym musi być
to jeden z języków urzędowych instytucji Unii.
3.
Część standardowa oraz tytuły rubryk właściwe dla poszczególnym państw w dwóch językach, o których mowa
w ust. 2 niniejszego artykułu, i wielojęzyczny glosariusz, o którym mowa w art. 9 ust. 5, zawarte są w tym samym
wielojęzycznym standardowym formularzu.

Artykuł 11
Opłata za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza
W celu dalszego ułatwienia swobodnego obiegu dokumentów urzędowych w Unii państwa członkowskie zapewniają, by
opłata za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza nie przekraczała niższej z dwóch wartości: kosztu
wydania wielojęzycznego standardowego formularza lub kosztu wydania dokumentu urzędowego, do którego załącza
się ten formularz.

Artykuł 12
Elektroniczne wersje wielojęzycznych standardowych formularzy
Na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” zamieszcza się, dla każdego państwa członkowskiego, wzory wieloję
zycznych standardowych formularzy dotyczących urodzenia, pozostawania osoby przy życiu, zgonu, małżeństwa (w tym
zdolności do zawarcia małżeństwa oraz stanu cywilnego), oraz w stosownych przypadkach zarejestrowanego związku
partnerskiego (w tym zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i statusu związanego z zarejes
trowanym związkiem partnerskim), miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu oraz braku wpisu do rejestru karnego,
ustanowione zgodnie z niniejszym rozporządzeniem we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii i obejmujące:
a) część standardową określoną w załącznikach I–XI; oraz
b) tytuły rubryk właściwe dla poszczególnych państw zgłaszane przez państwa członkowskie Komisji zgodnie
z art. 24 ust. 2.
ROZDZIAŁ IV
WNIOSKI O UDZIELENIE INFORMACJI I WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA

Artykuł 13
System wymiany informacji na rynku wewnętrznym
Na potrzeby art. 14, 16 oraz art. 22 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia stosuje się system wymiany informacji na
rynku wewnętrznym (zwany dalej „IMI”) ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 1024/2012.

Artykuł 14
Wnioski o udzielenie informacji w przypadkach uzasadnionych wątpliwości
1.
Jeżeli organy państwa członkowskiego, w którym przedłożono dokument urzędowy lub jego kopię poświadczoną
za zgodność z oryginałem, mają uzasadnione wątpliwości co do autentyczności takiego dokumentu urzędowego lub
jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, podejmują one następujące kroki w celu rozwiania tych
wątpliwości:
a) sprawdzenie w repozytorium w IMI dostępnych wzorów dokumentów, o których mowa w art. 22;
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b) jeżeli wątpliwości pozostają, wystosowanie za pośrednictwem IMI wniosku o udzielenie informacji:
(i) do organu, który wydał dokument urzędowy, lub, w stosownych przypadkach, do organu, który sporządził kopię
potwierdzoną za zgodność z oryginałem, lub do obu tych organów; lub
(ii) do odpowiedniego organu centralnego.
2.
Uzasadnione wątpliwości co do autentyczności dokumentu urzędowego lub jego kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem, o których mowa w ust. 1, mogą odnosić się w szczególności do:
a) autentyczności podpisu;
b) charakteru, w jakim działała osoba podpisująca dokument;
c) tożsamości pieczęci lub stempla;
d) sfałszowania dokumentu lub ingerencji w jego treść.
3.
We wnioskach o udzielenie informacji, złożonych na podstawie niniejszego artykułu, podaje się powody ich
złożenia.
4.
Do wniosków o udzielenie informacji składanych na podstawie niniejszego artykułu dołącza się kopię przedmio
towego dokumentu urzędowego lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przekazywaną drogą elektroniczną
za pośrednictwem IMI. Takie wnioski i wszelkie odpowiedzi na te wnioski nie są obciążone żadnymi podatkami,
należnościami ani opłatami.
5.
Organy udzielają odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji, złożone na podstawie niniejszego artykułu, w jak
najkrótszym terminie, nieprzekraczającym w żadnym wypadku 5 dni roboczych lub 10 dni roboczych, jeżeli wniosek
jest przetwarzany przez organ centralny.
W wyjątkowych przypadkach, w których terminy wskazane w akapicie pierwszym nie mogą zostać dotrzymane, organ,
do którego skierowano wniosek, i organ występujący o udzielenie informacji uzgadniają wydłużenie tego terminu.
6.
Jeżeli autentyczność dokumentu urzędowego lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem nie została
potwierdzona, organ występujący o udzielenie informacji nie jest zobowiązany do nadania biegu sprawie w oparciu
o ten dokument lub kopię.

Artykuł 15
Wyznaczenie organów centralnych
1.

Do celów niniejszego rozporządzenia każde państwo członkowskie wyznacza co najmniej jeden organ centralny.

2.
W przypadku wyznaczenia większej liczby organów centralnych państwo członkowskie wyznacza organ centralny,
do którego można kierować informacje do przekazania właściwemu organowi w tym państwie członkowskim.

Artykuł 16
Funkcje organów centralnych
Organy centralne zapewniają pomoc w związku z wnioskami o udzielenie informacji na mocy art. 14,
a w szczególności:
a) przekazują i przyjmują takie wnioski oraz, w stosownych przypadkach, odpowiadają na nie; oraz
b) dostarczają niezbędnych informacji w odniesieniu do tych wniosków.
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ROZDZIAŁ V
ZWIĄZEK Z INNYMI PRZEPISAMI PRAWA UNII I INNYMI INSTRUMENTAMI

Artykuł 17
Związek z innymi przepisami prawa Unii
1.
Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na stosowanie innych przepisów prawa Unii dotyczących legalizacji,
podobnej czynności lub innych formalności i ma charakter uzupełniający w stosunku do takich przepisów.
2.
Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na stosowanie prawa Unii dotyczącego podpisów elektronicznych i identy
fikacji elektronicznej.
3.
Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na stosowanie innych systemów współpracy administracyjnej ustanowionych
prawem Unii, które przewidują wymianę informacji między państwami członkowskimi w określonych dziedzinach.

Artykuł 18
Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1024/2012
W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 dodaje się punkt w brzmieniu:
„9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie
propagowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania
określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (*):
art. 14, 16 oraz art. 22 ust. 1 i 2.
(*) Dz.U. L 200 z 26.7.2016, s. 1.”.

Artykuł 19
Związek z konwencjami, umowami i porozumieniami międzynarodowymi
1.
Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na stosowanie konwencji międzynarodowych, których jedno państwo
członkowskie lub większa ich liczba są stronami w momencie przyjęcia niniejszego rozporządzenia i które dotyczą
kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem.
2.
Niezależnie od ust. 1 niniejsze rozporządzenie ma pierwszeństwo – w kwestiach, do których ma zastosowanie
i w zakresie w nim przewidzianym – przed innymi postanowieniami dwustronnych lub wielostronnych umów lub
porozumień zawartych przez państwa członkowskie, w stosunkach między państwami członkowskim, które są ich
stronami.
3.

Niniejszy artykuł nie ma wpływu na art. 1 ust. 1 akapit drugi.

4.
Niniejsze rozporządzenie nie uniemożliwia państwom członkowskim prowadzenia negocjacji w sprawie międzyna
rodowych umów i porozumień z państwami trzecimi w zakresie legalizacji lub podobnej czynności w odniesieniu do
dokumentów urzędowych, dotyczących kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem, wydanych przez organy państw
członkowskich lub państw trzecich w celu użycia w stosunkach między państwami członkowskimi i danymi państwami
trzecimi, zawierania takich umów lub porozumień, przystępowania do nich, wprowadzania do nich zmian i ich
stosowania. Niniejsze rozporządzenie nie uniemożliwia państwom członkowskim decydowania w przedmiocie zgody na
przystąpienie nowych umawiających się stron do takich umów i porozumień, w których jedno lub większa liczba
państw członkowskich jest stroną lub może podjąć decyzję o przystąpieniu.
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ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 20
Ograniczenie celu
1.
Wymiana i przekazywanie informacji oraz dokumentów przez państwa członkowskie na mocy niniejszego
rozporządzenia służy wyłącznie w celu weryfikowania autentyczności dokumentów urzędowych przez właściwe organy
za pośrednictwem IMI.
2.
Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na stosowanie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
państw członkowskich dotyczących publicznego dostępu do dokumentów urzędowych.

Artykuł 21
Informacje odnoszące się do treści niniejszego rozporządzenia
Komisja i państwa członkowskie udostępniają informacje odnoszące się do treści niniejszego rozporządzenia za pomocą
odpowiednich środków, w tym poprzez europejski portal „e-Sprawiedliwość” i strony internetowe organów państw
członkowskich.

Artykuł 22
Informacje dotyczące organów centralnych i dane kontaktowe
1.

Do dnia 16 sierpnia 2018 r. państwa członkowskie przekazują za pośrednictwem IMI następujące informacje:

a) organ centralny lub organy centralne wyznaczone na podstawie art. 15 ust. 1, wraz z ich danymi kontaktowymi
oraz, w razie potrzeby, organ wyznaczony na podstawie art. 15 ust. 2;
b) wzory dokumentów urzędowych najczęściej stosowanych w ich prawie krajowym lub, jeżeli wzór nie istnieje,
informacje na temat cech szczególnych danego dokumentu urzędowego; oraz
c) zanonimizowane wersje sfałszowanych dokumentów, które zostały wykryte.
2.
Państwa członkowskie korzystają z IMI w celu zgłoszenia wszelkich późniejszych zmian dotyczących informacji,
o których mowa w ust. 1.
3.

Komisja udostępnia publicznie, za pomocą wszelkich odpowiednich środków:

a) informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a);
b) wszelkie informacje, o których mowa w ust. 1 lit. b) i które są publicznie dostępne na mocy prawa państwa
członkowskiego, którego organy wydały dany dokument urzędowy.

Artykuł 23
Wymiana najlepszych praktyk
1.
Ustanawia się komitet ad hoc, który składa się z przedstawicieli Komisji i państw członkowskich i któremu
przewodniczy przedstawiciel Komisji.
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2.
Wskazany w ust. 1 komitet ad hoc podejmuje wszelkie środki niezbędne do ułatwienia stosowania niniejszego
rozporządzenia, w szczególności poprzez umożliwianie wymiany i regularnej aktualizacji najlepszych praktyk
w zakresie:
a) stosowania niniejszego rozporządzenia pomiędzy państwami członkowskimi;
b) zapobiegania fałszowaniu dokumentów urzędowych, kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem i tłumaczeń
uwierzytelnionych;
c) stosowania elektronicznych wersji dokumentów urzędowych;
d) stosowania wielojęzycznych standardowych formularzy;
e) wykrytych sfałszowanych dokumentów.

Artykuł 24
Informacje przekazywane przez państwa członkowskie
1.

Do dnia 16 sierpnia 2018 r. państwa członkowskie zgłaszają Komisji:

a) informacje o językach, które będą akceptować w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych ich organom
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a);
b) wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia;
c) wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze –
wielojęzyczne standardowe formularze;
d) wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytel
nionych, jeżeli takie wykazy istnieją;
e) wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświad
czonych za zgodność z oryginałem;
f) informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie
poświadczone za zgodność z oryginałem; oraz
g) informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
2.
Do dnia 16 lutego 2017 r. każde państwo członkowskie zgłasza Komisji, w swoim języku urzędowym lub swoich
językach urzędowych, przy czym ten język lub języki muszą być jednym z języków urzędowych instytucji Unii, właściwe
dla siebie tytuły rubryk, które mają zostać włączone do wielojęzycznych formularzy dotyczących urodzenia,
pozostawania osoby przy życiu, zgonu, małżeństwa (w tym zdolności do zawarcia małżeństwa oraz stanu cywilnego)
oraz w stosownych przypadkach zarejestrowanego związku partnerskiego (w tym zdolności do zawarcia zarejestro
wanego związku partnerskiego i statusu związanego z zarejestrowanym związkiem partnerskim), miejsca zamieszkania
lub miejsca pobytu oraz braku wpisu do rejestru karnego.
3.
Do dnia 16 lutego 2018 r. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na europejskim portalu
„e-Sprawiedliwość” we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii wykazy tytułów rubryk właściwych dla poszcze
gólnych państw otrzymane zgodnie z ust. 2.
4.
Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich późniejszych zmianach dotyczących informacji, o których
mowa w ust. 1 i 2.
5.

Komisja udostępnia publicznie za pośrednictwem europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”:

a) informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a)–f); oraz
b) informacje, o których mowa w ust. 1 lit. g), publicznie dostępne na mocy prawa państwa członkowskiego, którego
organy wydały kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
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Artykuł 25
Zmiana tytułów rubryk właściwych dla poszczególnych państw w wielojęzycznych standar
dowych formularzach
1.
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o zmianach właściwych dla siebie tytułów rubryk, o których mowa
w art. 24 ust. 2.
2.
Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zmiany, o których mowa w ust. 1, wprowadzone do
tytułów rubryk właściwych dla poszczególnych państw.
3.
Komisja udostępnia publicznie za pośrednictwem europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” zmiany, o których
mowa w ust. 1, wprowadzone do tytułów rubryk właściwych dla poszczególnych państw i odpowiednio zmienia wzór
wielojęzycznych standardowych formularzy dla każdego państw członkowskiego.

Artykuł 26
Przegląd
1.
Do dnia 16 lutego 2024 r., a następnie nie rzadziej niż co trzy lata, Komisja przedkłada Parlamentowi Europej
skiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie ze stosowania niniejszego
rozporządzenia, zawierające ocenę wszelkich praktycznych doświadczeń istotnych dla współpracy między organami
centralnymi. Sprawozdanie zawiera również ocenę tego, czy właściwe jest:
a) rozszerzenie zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia na dokumenty urzędowe dotyczące kwestii innych niż
te, o których mowa w art. 2 i w ust. 2 niniejszego artykułu;
b) w przypadku rozszerzenia zakresu stosowania, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu – ustanowienie wieloję
zycznych standardowych formularzy odnoszących się do dokumentów urzędowych dotyczących kwestii określonych
zgodnie z lit. a) niniejszego ustępu, na które może zostać rozszerzony zakres stosowania niniejszego rozporządzenia;
oraz
c) wykorzystywanie systemów elektronicznych do bezpośredniego przekazywania dokumentów urzędowych i wymiany
informacji między organami państw członkowskich w celu wykluczenia możliwości oszustwa w związku z kwestiami
objętymi niniejszym rozporządzeniem.
2.
Do dnia 16 lutego 2021 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi
Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie oceniające, czy właściwe jest:
a) rozszerzenie zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia na:
(i)

dokumenty urzędowe dotyczącego statusu prawnego i reprezentacji spółki lub innego przedsiębiorcy;

(ii) dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji formalnych; oraz
(iii) dokumenty urzędowe poświadczające urzędowo potwierdzoną niepełnosprawność;
b) ustanowienie wielojęzycznych standardowych formularzy odnoszących się do:
(i) dokumentów urzędowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i dla których niniejszym rozporządzeniem nie
ustanowiono wielojęzycznych standardowych formularzy; oraz
(ii) dokumentów urzędowych dotyczących kwestii określonych w lit. a) niniejszego ustępu, na które może zostać
rozszerzony zakres stosowania niniejszego rozporządzenia;
c) wykorzystywanie systemów elektronicznych do bezpośredniego przekazywania dokumentów urzędowych i wymiany
informacji między organami państw członkowskich w celu wykluczenia możliwości oszustwa w związku z kwestiami
objętymi niniejszym rozporządzeniem.
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3.
Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, w stosownych przypadkach dołącza się wnioski dotyczące zmian,
w szczególności dotyczące rozszerzenia zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia na dokumenty urzędowe
dotyczące nowych kwestii, o czym mowa w ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. a), ustanowienia nowych wielojęzycznych standar
dowych formularzy, o czym mowa w ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. b), oraz wykorzystywania systemów elektronicznych do
bezpośredniego przekazywania dokumentów urzędowych i wymiany informacji między organami państw
członkowskich, o czym mowa w ust. 1 lit. c) i ust. 2 lit. c).
Artykuł 27
Wejście w życie
1.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
2.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 lutego 2019 r., z wyjątkiem:

a) art. 24 ust. 2, który stosuje się od dnia 16 lutego 2017 r.;
b) art. 12 i art. 24 ust. 3, które stosuje się od dnia 16 lutego 2018 r.; oraz
c) art. 22 i art. 24 ust. 1, które stosuje się od dnia 16 sierpnia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Strasburgu dnia 6 lipca 2016 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

M. SCHULZ

I. KORČOK

Przewodniczący

Przewodniczący
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, Euratom) 2016/1192
z dnia 6 lipca 2016 r.
w sprawie przekazania Sądowi właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów
między Unią Europejską a jej pracownikami
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 256 ust. 1, art. 257 akapity
pierwszy i drugi oraz art. 281 akapit drugi,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a ust. 1,
uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości,
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,
uwzględniając opinię Komisji Europejskiej (1),
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Artykuł 48 Protokołu nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zmienionego
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 (3), przewiduje, że w skład Sądu,
od dnia 25 grudnia 2015 r. wynoszący 40 sędziów, będzie wchodzić 47 sędziów od dnia 1 września 2016 r. i po
dwóch sędziów z każdego państwa członkowskiego od dnia 1 września 2019 r.

(2)

Jak zaznaczono w motywie 9 rozporządzenia (UE, Euratom) 2015/2422, zwiększenie o 7 osób liczby sędziów
Sądu w dniu 1 września 2016 r. powinno odbywać się wraz z przekazaniem Sądowi orzekania w pierwszej
instancji w sprawie sporów pomiędzy Unią a jej pracownikami na mocy art. 270 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE). To przekazanie zakłada, zgodnie z art. 256 ust. 1 TFUE, rozwiązanie Sądu ds. Służby
Publicznej Unii Europejskiej („Sąd ds. Służby Publicznej”).

(3)

W związku z powyższym właściwość do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów pomiędzy wszystkimi
instytucjami, organami lub jednostkami organizacyjnymi, z jednej strony, a ich pracownikami, z drugiej strony,
w odniesieniu do których właściwość posiada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powinna zostać
powierzona Sądowi.

(4)

Konieczne jest zatem uchylenie decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom (4) i rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE, Euratom) nr 979/2012 (5) oraz zmiana Protokołu nr 3.

(5)

Sąd powinien prowadzić sprawy dotyczące służby publicznej Unii Europejskiej uwzględniając szczególny
charakter sporów w tej dziedzinie, w tym poprzez rozważenie możliwości polubownego rozstrzygnięcia na
wszystkich etapach procedury.

(1) Opinia z dnia 22 lutego 2016 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady
z dnia 24 czerwca 2016 r.
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające Protokół nr 3
w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Dz.U. L 341 z 24.12.2015, s. 14).
(4) Decyzja Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiająca Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej
(Dz.U. L 333 z 9.11.2004, s. 7).
(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 979/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sędziów ad
interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 83).

L 200/138
(6)
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Ponadto, aby zapewnić sprawny przebieg postępowania w sprawach zawisłych przed Sądem do spraw Służby
Publicznej w dniu przekazania, oraz by ustanowić przepisy mające zastosowanie do odwołań od orzeczeń tego
sądu rozpatrywanych w tym dniu lub wniesionych później, należy przewidzieć odpowiednie ustalenia
przejściowe dotyczące przeniesienia do Sądu spraw dotyczących służby publicznej Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Uchyla się decyzję 2004/752/WE, Euratom i rozporządzenie (UE, Euratom) nr 979/2012.

Artykuł 2
W Protokole nr 3 wprowadza się następujące zmiany:
1) Dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł 50a
1.
Sąd jest właściwy do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Unią a jej pracownikami na mocy
art. 270 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym sporów między każdą instytucją, organem lub
jednostką organizacyjną z jednej strony a ich pracownikami z drugiej strony, w odniesieniu do których przyznano
właściwość Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
2.
Na każdym etapie postępowania, w tym od chwili złożenia skargi, Sąd może badać możliwość ugodowego
rozstrzygnięcia sporu i może ułatwiać takie zakończenie sprawy”.
2) Art. 62c otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 62c
Przepisy odnoszące się do właściwości, składu, organizacji i procedury każdego sądu wyspecjalizowanego
utworzonego na podstawie art. 257 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej są zawarte w załączniku do
niniejszego Statutu.”
3) Skreśla się załącznik I.

Artykuł 3
Sprawy zawisłe przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej na dzień 31 sierpnia 2016 r. zostają
przekazane Sądowi. Sąd kontynuuje ich rozpoznawanie z uwzględnieniem stanu, w jakim znajdują się w tym dniu,
i zgodnie ze swoim regulaminem. Jeżeli sprawa zostaje przekazana Sądowi po zamknięciu ustnego etapu postępowania,
etap ten zostaje ponownie otwarty.

Artykuł 4
Nie naruszając art. 2 pkt 3 niniejszego rozporządzenia, art. 9–12 załącznika I do Protokołu nr 3 stosuje się nadal do
odwołań od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej będących w dniu 31 sierpnia 2016 r. w trakcie rozpatrywania
przez Sąd lub wniesionych po tym dniu. Jeżeli Sąd uchyli orzeczenie Sądu do spraw Służby Publicznej i jednocześnie
uzna, że stan postępowania nie pozwala na wydanie orzeczenia, przekaże on sprawę izbie innej niż ta, która
rozstrzygała w przedmiocie odwołania.

26.7.2016
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Artykuł 5
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jego opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Strasburgu dnia 6 lipca 2016 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

M. SCHULZ

I. KORČOK

Przewodniczący

Przewodniczący
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SPROSTOWANIA
Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Strona 320, przypis 3:
zamiast:

„(3) Dz.U. C 47 z 17.2.2011, s. 1,…”,

powinno być:

„(3) Dz.U. C 47 z 17.2.2012, s. 1,…”.

Strona 322, motyw 14, zdanie drugie:
zamiast:

„W tym celu państwa członkowskie powinny dostarczać informacji o wspieraniu celu dotyczącego
zmian klimatu…”,

powinno być:

„W tym celu państwa członkowskie powinny dostarczać informacji o wspieraniu celów dotyczących
zmian klimatu…”.

Strona 327, motyw 46:
zamiast:

„…oraz ustanowienie dalszych przepisów dotyczących wykorzystania pozostałych środków po
upływie okresu kwalifikowalności.”,

powinno być:

„… oraz ustanowienie dalszych przepisów dotyczących ponownego wykorzystania środków po
upływie okresu kwalifikowalności.”.

Strona 327, motyw 51, zdanie pierwsze:
zamiast:

„W celu umożliwienia Komisji monitorowania postępów w osiąganiu celów Unii oraz zadań
dotyczących poszczególnych funduszy zgodnie z ich zadaniami określonymi w traktacie…”,

powinno być:

„W celu umożliwienia Komisji monitorowania postępów w osiąganiu celów Unii oraz zadań
dotyczących poszczególnych funduszy zgodnie z ich celami określonymi w traktacie…”.

Strona 335, motyw 123, zdanie pierwsze:
zamiast:

„…warunków i procedur, jakie należy stosować w celu określenia, czy nieściągalne kwoty mają być
zwracane…”,

powinno być:

„…warunków i procedur, jakie należy stosować w celu określenia, czy nieściągalne należności mają
być zwracane…”.

Strona 338, art. 2 pkt 1:
zamiast:

„1) (…) jako załącznik I (główne cele UE nowej europejskiej strategii na rzecz zatrudnienia
i wzrostu), w zaleceniu Rady…”,

powinno być:

„1) (…) jako załącznik I (Nowa europejska strategia na rzecz zatrudnienia i wzrostu wymierne cele
UE), w zaleceniu Rady…”.

26.7.2016
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Strona 339, art. 2 pkt 26:
zamiast:

„26. »rachunek powierniczy« oznacza (…) pisemną umową między beneficjentem będącym
podmiotem publicznym a partnerem prywatnym zatwierdzoną przez instytucję zarządzającą
lub instytucję pośredniczącą, otwarty specjalnie w celu przechowywania środków, które mają
być wypłacane po okresie kwalifikowalności, wyłącznie do celów…”,

powinno być:

„26. »rachunek powierniczy« oznacza (…) pisemną umową między beneficjentem będącym
podmiotem publicznym a partnerem prywatnym zatwierdzoną przez instytucję zarządzającą
lub instytucję pośredniczącą, otwarty specjalnie w celu przechowywania środków, które mają
być wypłacane w przypadku instrumentu finansowego po okresie kwalifikowalności lub
w przypadku operacji PPP – w okresie kwalifikowalności lub po tym okresie, wyłącznie do
celów…”.

Strona 340, art. 2 pkt 33
zamiast:

„33) (…) i wydajnego osiągnięcia szczegółowego celu w przypadku…”,

powinno być:

„33) (…) i wydajnego osiągnięcia celu szczegółowego w przypadku…”.

Strona 340, art. 3:
zamiast:

„Jeżeli zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3, art. 29 ust. 3, art. 30 ust. 2 i 3…”,

powinno być:

„Jeżeli zgodnie z art. 16 ust. 2 i 4, art. 29 ust. 4, art. 30 ust. 2 i 3…”.

10. Strona 343, art. 8 akapit drugi zdanie czwarte:
zamiast:

„Przypisana konkretna waga jest różnicowana w zależności od tego, czy wsparcie przyczynia się
w znacznym bądź umiarkowanym stopniu do realizacji celów związanych ze zmianą klimatu.”,

powinno być:

„Przypisana konkretna waga jest różnicowana w zależności od tego, czy wsparcie przyczynia się
w znacznym bądź umiarkowanym stopniu do realizacji celów dotyczących zmian klimatu.”.

11. Strona 345, art. 15 ust. 1 lit. a) ppkt (iv):
zamiast:

„(iv) szacunkową alokację wsparcia unijnego według celów tematycznych na poziomie krajowym dla
każdego z EFSI, jak również szacunkową łączną kwotę wsparcia przewidzianego na realizację
zamierzeń dotyczących zmian klimatu;”,

powinno być:

„(iv) szacunkową alokację wsparcia unijnego według celów tematycznych na poziomie krajowym dla
każdego z EFSI, jak również szacunkową łączną kwotę wsparcia przewidzianego na realizację
celów dotyczących zmian klimatu;”.

12. Strona 347, art. 19 ust. 2 zdanie pierwsze:
zamiast:

„2. Umowa partnerstwa zawiera podsumowanie oceny spełnienia mających zastosowanie
warunków wstępnych na poziomie krajowym lub regionalnym, a w odniesieniu…”,

powinno być:

„2. Umowa partnerstwa zawiera podsumowanie oceny spełnienia mających zastosowanie
warunków wstępnych na poziomie krajowym, a w odniesieniu…”.

13. Strona 347, art. 19 ust. 5 zdanie pierwsze:
zamiast:

„5. Komisja, przyjmując program, może postanowić o zawieszeniu wszystkich lub części płatności
okresowych na rzecz odpowiedniego priorytetu tego programu do czasu zadowalającego
zakończenia działań, o których mowa w ust. 2, jeśli będzie to konieczne w celu uniknięcia istotnego
naruszenia skuteczności i efektywności w osiąganiu szczegółowych celów danego priorytetu.”,

powinno być:

„5. Komisja, przyjmując program, może postanowić o zawieszeniu wszystkich lub części płatności
okresowych na rzecz odpowiedniego priorytetu tego programu do czasu zadowalającego
zakończenia działań, o których mowa w ust. 2, jeśli będzie to konieczne w celu uniknięcia istotnego
naruszenia skuteczności i efektywności w osiąganiu celów szczegółowych danego priorytetu.”.
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14. Strona 349, art. 22 ust. 7:
zamiast:

„7. Jeżeli Komisja ustali na podstawie analizy końcowego sprawozdania z wdrażania programu, że
wykonanie celów końcowych wyrażonych w ramach wykonania za pomocą wyłącznie wskaźników
finansowych, wskaźników produktu i kluczowych etapów realizacji zakończyło się poważnym
niepowodzeniem,…”,

powinno być:

„7. Jeżeli Komisja ustali na podstawie analizy końcowego sprawozdania z wdrażania programu, że
osiągnięcie celów końcowych wyrażonych w ramach wykonania za pomocą wyłącznie wskaźników
finansowych, wskaźników produktu i kluczowych etapów wdrażania zakończyło się poważnym
niepowodzeniem,…”.

15. Strona 349, art. 23 ust. 1 akapit trzeci:
zamiast:

„Do celów lit. b) akapit pierwszy każdy z tych warunków jest uznawany za spełniony, jeżeli…”,

powinno być:

„Na potrzeby akapitu drugiego lit. c) każdy z tych warunków jest uznawany za spełniony, jeżeli…”.

16. Strona 350, art. 23 ust. 5:
zamiast:

„…nie później niż trzy miesiące od ich przedłożenia przez państwo członkowskie zgodnie z ust. 3.”,

powinno być:

„… nie później niż trzy miesiące od ich przedłożenia przez państwo członkowskie zgodnie z ust. 4.”.

17. Strona 352, art. 24 ust. 2:
zamiast:

„2. (…) wsparcie Unii realizowane poprzez płatności okresowe i płatności salda końcowego nie
jest wyższe niż wsparcie publiczne lub maksymalna kwota wsparcia z EFSI dla każdego priorytetu
w ramach EFRR, EFS i Funduszu Spójności, lub dla każdego środka w ramach EFRROW i EFMR,
określone w decyzji Komisji o przyjęciu programu.”,

powinno być:

„2. (…) wsparcie Unii realizowane poprzez płatności okresowe i płatności salda końcowego nie
jest wyższe niż:
a) wydatki publiczne; lub
b) maksymalna kwota wsparcia z EFSI dla każdego priorytetu w ramach EFRR, EFS i Funduszu
Spójności, lub dla każdego środka w ramach EFRROW i EFMR, określone w decyzji Komisji
o przyjęciu programu,
w zależności od tego, która wartość jest niższa.”.

18. Strona 353, art. 25 ust. 1:
zamiast:

„… część środków finansowych przewidzianych zgodnie z art. 59 i zaprogramowanych zgodnie
z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy może zostać przeniesiona, w porozumieniu
z Komisją i z jej inicjatywy, na rzecz pomocy technicznej w celu wdrażania działań w odniesieniu do
danego państwa członkowskiego zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. k) w drodze zarządzania bezpośredniego
lub pośredniego.”,

powinno być:

„…część środków finansowych przewidzianych zgodnie z art. 59 i zaprogramowanych zgodnie
z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy może zostać przeniesiona, w porozumieniu
z Komisją i z jej inicjatywy, na rzecz pomocy technicznej w celu wdrażania działań w odniesieniu do
danego państwa członkowskiego zgodnie z art. 58 ust. 1 akapit trzeci lit. l) w drodze zarządzania
bezpośredniego lub pośredniego.”.

19. Strona 356, art. 33 ust. 6 zdanie drugie:
zamiast:

„… na wniosek państwa członkowskiego, Komisja może przyjąć lub zmienić te limity w decyzji
akceptującej lub zmieniającej odpowiednio umowę partnerstwa, na podstawie art. 15 ust. 2 lub 3
w przypadku …”

powinno być:

„…na wniosek państwa członkowskiego, Komisja może przyjąć lub zmienić te limity w decyzji
akceptującej lub zmieniającej odpowiednio umowę partnerstwa, na podstawie art. 16 ust. 2 lub 4
w przypadku…”.
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20. Strona 357, art. 34 ust. 3 lit. c):
zamiast:

„c) zapewnianie spójności ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podczas
wyboru operacji poprzez uszeregowanie tych operacji w zależności od ich wkładu w realizację
celów i strategii;”,

powinno być:

„c) zapewnianie spójności ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podczas
wyboru operacji poprzez uszeregowanie tych operacji w zależności od ich wkładu w realizację
celów i wartości docelowych strategii;”.

21. Strona 358, art. 37 ust. 2 lit. f):
zamiast:

„f) wyszczególnienie spodziewanych rezultatów i jak dany instrument finansowy ma przyczyniać się
do wniesienia wkładu w osiąganie konkretnych celów ustanowionych w ramach właściwego
priorytetu, w tym wskaźniki dla takiego wkładu;”,

powinno być:

„f) wyszczególnienie spodziewanych rezultatów i jak dany instrument finansowy ma przyczyniać się
do wniesienia wkładu w osiąganie celów szczegółowych ustanowionych w ramach właściwego
priorytetu, w tym wskaźniki dla takiego wkładu;”.

22. Strona 358, art. 37 ust. 4 zdanie pierwsze:
zamiast:

„4. Jeżeli instrumenty finansowe służą wspieraniu finansowania przedsiębiorstw, w tym MŚP,
wsparcie takie powinno być ukierunkowane na tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie
kapitału początkowego, tj. kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch, kapitału na rozszerzenie
działalności, kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację
nowych projektów, przechodzenie przez nowe przedsiębiorstwa na nowe rynki, lub…”,

powinno być:

„4. Jeżeli instrumenty finansowe służą wspieraniu finansowania przedsiębiorstw, w tym MŚP,
wsparcie takie powinno być ukierunkowane na tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie
kapitału początkowego, tj. kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch, kapitału na rozszerzenie
działalności, kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację
nowych projektów, przechodzenie przez istniejące przedsiębiorstwa na nowe rynki, lub…”.

23. Strona 360, art. 38 ust. 5 zdanie pierwsze:
zamiast:

„5. Podmioty, (…) mogą dalej powierzyć część swoich zadań wdrożeniowych pośrednikom
finansowym, pod warunkiem że takie jednostki zapewniają…”,

powinno być:

„5. Podmioty, (…) mogą dalej powierzyć część swoich zadań wdrożeniowych pośrednikom
finansowym, pod warunkiem że takie podmioty zapewniają…”.

24. Strona 360, art. 38 ust. 7 zdanie wprowadzające:
zamiast:

„…zasady i warunki dotyczące wkładów do instrumentów finansowych na mocy programów są
ustanawiane w umowach o finansowaniu zgodnie z załącznikiem III na następujących poziomach:”,

powinno być:

„…zasady i warunki dotyczące wkładów z programów do instrumentu finansowego są ustanawiane
w umowach o finansowaniu zgodnie z załącznikiem IV na następujących poziomach:”.

25. Strona 362, art. 39 ust. 6:
zamiast:

„6. Na zasadzie odstępstwa od art. 38 ust. 2 akapit pierwszy wkłady finansowe, o których mowa
w ust. 2 niniejszego artykułu, mogą zostać umieszczone na oddzielnych rachunkach dla poszcze
gólnych państw członkowskich lub, jeżeli co najmniej dwa uczestniczące państwa członkowskie
wyrażą zgodę, na jednym rachunku wspólnym dla takich państw członkowskich i wykorzystywane
zgodnie ze szczegółowymi celami programów, z których pochodzą wkłady.”,

powinno być:

„6. Na zasadzie odstępstwa od art. 38 ust. 2 akapit pierwszy wkłady finansowe, o których mowa
w ust. 2 niniejszego artykułu, mogą zostać umieszczone na oddzielnych rachunkach dla poszcze
gólnych państw członkowskich lub, jeżeli co najmniej dwa uczestniczące państwa członkowskie
wyrażą zgodę, na jednym rachunku wspólnym dla takich państw członkowskich i wykorzystywane
zgodnie z celami szczegółowymi programów, z których pochodzą wkłady.”.
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26. Strona 363, art. 39 ust. 8 lit. a):
zamiast:

„a) (…) środkom, o których mowa w art. 42 ust. 3 lit. b) akapit pierwszy;”,

powinno być:

„a) (…) środkom, o których mowa w art. 42 ust. 1 akapit pierwszy lit. b);”.

27. Strona 364, art. 41 ust. 1 lit. c) ppkt (ii):
zamiast:

„(ii) (…) gdy przynajmniej 85 % kwoty zawartej w poprzednich wnioskach o płatności okresowe
poniesiono jako wydatek kwalifikowalny w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d);”,

powinno być:

„(ii) (…) gdy przynajmniej 85 % kwoty zawartej w poprzednich wnioskach o płatność okresową
poniesiono jako wydatek kwalifikowalny w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d);”.

28. Strona 364, art. 41 ust. 1 lit. d):
zamiast:

„d) każdy wniosek o płatność okresową (…) ujawnia łączną kwotę wkładu z programu wypłaconego
na rzecz instrumentu finansowego oraz kwoty poniesione jako wydatki kwalifikowalne…”,

powinno być:

„d) każdy wniosek o płatność okresową (…) ujawnia łączną kwotę wkładu z programu wypłaconego
na rzecz instrumentów finansowych oraz kwoty poniesione jako wydatki kwalifikowalne…”.

29. Strona 364, art. 41 ust. 3:
zamiast:

„3. (…) określających przepisy dotyczące wycofania płatności do instrumentów finansowych oraz
wynikających z tego dostosowań w odniesieniu do wniosków o płatności.”,

powinno być:

„3. (…) określających przepisy dotyczące wycofania płatności do instrumentów finansowych oraz
wynikających z tego dostosowań w odniesieniu do wniosków o płatność.”.

30. Strona 365, art. 42 ust. 4 zdanie wprowadzające:
zamiast:

„4.

Wydatki kwalifikowalne ujawnione zgodnie z ust. 1 i 2 nie mogą przekraczać…”,

powinno być:

„4.

Wydatki kwalifikowalne ujawnione zgodnie z ust. 1, 2 i 3 nie mogą przekraczać…”.

31. Strona 365, art. 42 ust. 4 lit. a):
zamiast:

„a) łącznej kwoty wsparcia z EFSI wypłaconych dla celów ust. 1 i 2; oraz”,

powinno być:

„a) łącznej kwoty wsparcia z EFSI wypłaconych dla celów ust. 1, 2 i 3; oraz”.

32. Strona 365, art. 42 ust. 5 akapit pierwszy zdanie pierwsze:
zamiast:

„5. Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie (…) mogą być pobierane przez podmiot
wdrażający fundusz funduszy lub podmioty wdrażające instrumenty finansowe na mocy art. 38
ust. 4 lit. a) i b) nie przekraczają progów określonych…”,

powinno być:

„5. Jeżeli koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie (…) są pobierane przez podmiot wdrażający
fundusz funduszy lub podmioty wdrażające instrumenty finansowe na mocy art. 38 ust. 4 lit. a) i b),
nie mogą one przekraczać progów określonych…”.

33. Strona 365, art. 43 ust. 1 i 2:
zamiast:

„1. Wsparcie z EFSI wypłacone do instrumentów finansowych zostaje umieszczone na rachunkach
prowadzonych w instytucjach finansowych w państwach członkowskich i jest inwestowane w sposób
tymczasowy zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami.
2.
Odsetki i inne zyski przypisane do wsparcia z EFSI wypłacone do instrumentów finansowych
są wykorzystywane do tych samych celów, w tym refundacji poniesionych kosztów zarządzania lub
opłat za zarządzanie instrumentem finansowym zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. d) akapit pierwszy, oraz
wydatków wypłaconych zgodnie z art. 42 ust. 2, jako pierwotne wsparcie z tych EFSI albo w ramach
tego samego instrumentu finansowego, albo po likwidacji instrumentu finansowego w ramach
innych instrumentów finansowych lub form wsparcia…”,
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„1. Wsparcie z EFSI wypłacone na rzecz instrumentów finansowych zostaje umieszczone na
rachunkach prowadzonych w instytucjach finansowych w państwach członkowskich i jest
inwestowane w sposób tymczasowy zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami.
2.
Odsetki i inne zyski związane ze wsparciem z EFSI wypłaconym na rzecz instrumentów
finansowych są wykorzystywane do tych samych celów, w tym do refundacji poniesionych kosztów
zarządzania lub opłat za zarządzanie instrumentem finansowym zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. d) akapit
pierwszy oraz zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3, jako pierwotne wsparcie z tych EFSI albo w ramach tego
samego instrumentu finansowego, albo – po likwidacji instrumentu finansowego – w ramach innych
instrumentów finansowych lub form wsparcia…”.

34. Strona 366, art. 44, tytuł oraz treść:
zamiast:

„Ponowne wykorzystanie środków przypisanych do wsparcia z EFSI do końca okresu
kwalifikowalności
1.
Środki zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji lub z uwolnienia zasobów zaanga
żowanych w ramach umów gwarancyjnych– w tym zwroty kapitału i zysków oraz inne dochody,
takie jak odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy, zyski kapitałowe lub wszelkie inne wpływy
wygenerowane przez inwestycję, przypisane do wsparcia z EFSI, są ponownie wykorzystywane do
poniższych celów, do wysokości koniecznych kwot oraz w kolejności uzgodnionej we właściwych
umowach o finansowaniu: (…).
2.
Instytucja zarządzająca zapewnia, aby prowadzona była odpowiednia dokumentacja
wykorzystania środków finansowych, o których mowa w ust. 1.”,

powinno być:

„Ponowne wykorzystanie środków związanych ze wsparciem z EFSI do końca okresu
kwalifikowalności
1.
Środki zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji lub z uwolnienia zasobów zaanga
żowanych w ramach umów gwarancyjnych – w tym zwroty kapitału i zysków oraz inne dochody,
takie jak odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy, zyski kapitałowe lub wszelkie inne wpływy
wygenerowane przez inwestycję, związane ze wsparciem z EFSI, są ponownie wykorzystywane do
poniższych celów, do wysokości koniecznych kwot oraz w kolejności uzgodnionej we właściwych
umowach o finansowaniu: (…).
2.
Instytucja zarządzająca zapewnia, aby prowadzona była odpowiednia dokumentacja
ponownego wykorzystania środków finansowych, o których mowa w ust. 1.”.

35. Strona 366, art. 45, tytuł oraz treść:
zamiast:

„Wykorzystanie środków finansowych pozostałych po zakończeniu okresu kwalifiko
walności
Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania w celu zapewnienia, aby środki finansowe
zwrócone do instrumentów finansowych, w tym zwroty kapitału, i zyski oraz inne dochody
wygenerowane w okresie co najmniej ośmiu lat po zakończeniu okresu kwalifikowalności,
przypisane do wsparcia z EFSI na rzecz instrumentów finansowych zgodnie z art. 37 były wykorzys
tywane zgodnie z celami programu lub programów…”,

powinno być:

„Ponowne wykorzystanie środków finansowych po zakończeniu okresu kwalifikowalności
Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania w celu zapewnienia, aby środki finansowe
zwrócone do instrumentów finansowych, w tym zwroty kapitału, i zyski oraz inne dochody
wygenerowane w okresie co najmniej ośmiu lat po zakończeniu okresu kwalifikowalności związane
ze wsparciem z EFSI na rzecz instrumentów finansowych zgodnie z art. 37 były ponownie wykorzys
tywane zgodnie z celami programu lub programów…”.

36. Strona 368, art. 50 ust. 5:
zamiast:

„5. Roczne sprawozdanie z wdrażania, które ma zostać przedłożone w 2019 r., oraz końcowe
sprawozdanie z wdrażania odnoszące się do EFSI zawierają, oprócz informacji i oceny, o których
mowa w ust. 2 i 3, informacje i oceny dotyczące…”,

powinno być:

„5. Roczne sprawozdanie z wdrażania, które ma zostać przedłożone w 2019 r., oraz końcowe
sprawozdanie z wdrażania odnoszące się do EFSI zawierają, oprócz informacji i oceny, o których
mowa w ust. 2 i 4, informacje i oceny dotyczące…”.
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37. Strona 372, art. 61 ust. 1 akapit pierwszy zdanie trzecie:
zamiast:

„Oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez operację są traktowane jako dochody, chyba że
są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność.”,

powinno być:

„Oszczędności kosztów operacyjnych osiągnięte przez operację są traktowane jako dochody, chyba
że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji operacyjnych.”.

38. Strona 373, art. 61 ust. 6 zdanie pierwsze:
zamiast:

„6. W przypadku gdy nie ma możliwości obiektywnego określenia dochodów z wyprze
dzeniem…”,

powinno być:

„6. W przypadku gdy nie ma możliwości obiektywnego określenia przychodu z wyprze
dzeniem…”.

39. Strona 377, art. 70 ust. 4:
zamiast:

„4. Ustępy 1–3 nie mają zastosowania do programów EWT, natomiast ustępy 2 i 3 nie mają
zastosowania do programów operacyjnych wspieranych przez EFS.”,

powinno być:

„4. Ust. 1–3 nie mają zastosowania do programów EWT, natomiast ust. 2 i 3 nie mają
zastosowania do operacji wspieranych przez EFS.”.

40. Strona 379, art. 76 akapit drugi:
zamiast:

„Decyzja Komisji w sprawie przyjęcia programu stanowi decyzję w sprawie finansowania
w rozumieniu art. 84 rozporządzenia finansowego,…”,

powinno być:

„Decyzja Komisji w sprawie przyjęcia programu stanowi decyzję w sprawie finansowania
w rozumieniu art. 84 ust. 2 rozporządzenia finansowego,…”.

41. Strona 383, art. 92 ust. 3:
zamiast:

„3. W 2016 r. Komisja – w ramach dostosowań technicznych na rok 2017, zgodnie z art. 4 i 5
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 (…) Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE, Euratom)
nr 1311/2013 dostosowania zostaną rozłożone równo…”,

powinno być:

„3. W 2016 r. Komisja – w ramach dostosowań technicznych na rok 2017, zgodnie z art. 6 i 7
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 (…) Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE, Euratom)
nr 1311/2013 dostosowania zostaną rozłożone równo…”.

42. Strona 387, art. 96 ust. 3 lit. b):
zamiast:

„b) szacunkową kwotę (…), które mają być realizowane zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia
w sprawie EFRR…”,

powinno być:

„b) szacunkowa kwotę (…), które mają być realizowane zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia
w sprawie EFRR…”.

43. Strona 388, art. 100 zdanie pierwsze:
zamiast:

„…, a w przypadku operacji przyczyniających się do osiągnięcia celu tematycznego na mocy art. 9
pkt 7 akapit pierwszy, której całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają kwotę 75 000 000 EUR
(»duży projekt«).”,

powinno być:

„…, a w przypadku operacji przyczyniających się do osiągnięcia celu tematycznego na mocy art. 9
akapit pierwszy pkt 7, której całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają kwotę 75 000 000 EUR
(»duży projekt«).”.
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44. Strona 389, art. 101 akapit pierwszy lit. g):
zamiast:

„g) wyjaśnienia na temat zgodności dużego projektu z odpowiednimi osiami priorytetowymi
programu operacyjnego lub programów operacyjnych oraz przewidywanego wkładu dużego
projektu w realizację szczegółowych celów tych osi priorytetowych oraz przewidywanego
wkładu w rozwój społeczno-gospodarczy;”,

powinno być:

„g) wyjaśnienia na temat zgodności dużego projektu z odpowiednimi osiami priorytetowymi
programu operacyjnego lub programów operacyjnych oraz przewidywanego wkładu dużego
projektu w realizację celów szczegółowych tych osi priorytetowych oraz przewidywanego
wkładu w rozwój społeczno-gospodarczy;”.

45. Strona 390, art. 104 ust. 1 zdanie trzecie:
zamiast:

„Produkty oraz rezultaty wspólnego planu działania są uzgadniane przez państwo członkowskie
i Komisję oraz przyczyniają się do osiągnięcia szczegółowych celów programów operacyjnych oraz
stanowią podstawę wsparcia z funduszy polityki spójności.”,

powinno być:

„Produkty oraz rezultaty wspólnego planu działania są uzgadniane przez państwo członkowskie
i Komisję oraz przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych programów operacyjnych oraz
stanowią podstawę wsparcia z funduszy polityki spójności.”.

46. Strona 391, art. 106 akapit pierwszy pkt 2:
zamiast:

„2. ramy przedstawiające związki między ogólnymi i szczegółowymi celami wspólnego planu
działania, wartości pośrednie i końcowe dotyczące produktów oraz rezultatów, a także planowane
projekty lub typy projektów;”,

powinno być:

„2. ramy przedstawiające związki między celami ogólnymi i szczegółowymi wspólnego planu
działania, cele pośrednie i końcowe dotyczące produktów oraz rezultatów, a także planowane
projekty lub typy projektów;”.

47. Strona 391, art. 106 akapit pierwszy pkt 9 lit. a):
zamiast:

„a) koszty osiągania wartości pośrednich oraz końcowych dla produktów i rezultatów w odniesieniu
do punktu 2,…”,

powinno być:

„a) koszty osiągania celów pośrednich oraz końcowych dotyczących produktów i rezultatów
w odniesieniu do pkt 2,…”.

48. Strona 392, art. 107 ust. 3 zdanie pierwsze:
zamiast:

„3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, wskazuje się beneficjenta oraz ogólne i szczegółowe cele
wspólnego planu działania, wartości pośrednie i końcowe dotyczące produktów oraz rezultatów,
koszty osiągnięcia tych wartości pośrednich i końcowych dotyczących…”,

powinno być:

„3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, wskazuje się beneficjenta oraz cele ogólne i szczegółowe
wspólnego planu działania, cele pośrednie i końcowe dotyczące produktów oraz rezultatów, koszty
osiągania tych celów pośrednich i końcowych dotyczących…”.

49. Strona 393, art. 111 ust. 4 akapit trzeci:
zamiast:

„…państwa członkowskie wdrażające nie więcej niż jeden program operacyjny na fundusz polityki
spójności mogą zawrzeć informacje dotyczące warunków wstępnych, o których mowa w art. 50
ust. 3, informacje wymagane w art. 50 ust. 4 oraz informacje,…”,

powinno być:

„…państwa członkowskie wdrażające nie więcej niż jeden program operacyjny na fundusz polityki
spójności mogą zawrzeć informacje dotyczące warunków wstępnych, o których mowa w art. 50
ust. 4, informacje wymagane w art. 50 ust. 5 oraz informacje,…”.
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50. Strona 397, art. 122 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie:
zamiast:

„Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o nieprawidłowościach przekraczających 10 000 EUR
tytułem wkładu z funduszy polityki spójności i regularnie informują…”,

powinno być:

„Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o nieprawidłowościach przekraczających 10 000 EUR
tytułem wkładu z jakiegokolwiek funduszu polityki spójności lub z EFMR i regularnie informują…”.

51. Strona 397, art. 122 ust. 2 akapit drugi lit. c):
zamiast:

„c) które zostały wykryte i skorygowane przez instytucję zarządzającą lub instytucję certyfikującą
zanim włączono stosowne wydatki do zestawienia wydatków przedkładanego Komisji.”,

powinno być:

„c) które zostały wykryte i skorygowane przez instytucję zarządzającą lub instytucję certyfikującą
zanim włączono stosowne wydatki do wniosku o płatność przedkładanego Komisji.”.

52. Strona 397, art. 122 ust. 2 akapit czwarty zdanie drugie:
zamiast:

„Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o nieodzyskiwaniu nienależnie wypłaconej kwoty, jeżeli
kwota, która ma zostać odzyskana od beneficjenta, nie przekracza – bez odsetek – 250 EUR tytułem
wkładu z funduszy polityki spójności.”,

powinno być:

„Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o nieodzyskiwaniu nienależnie wypłaconej kwoty, jeżeli
kwota, która ma zostać odzyskana od beneficjenta, nie przekracza – bez odsetek – 250 EUR tytułem
wkładu z jakiegokolwiek funduszu polityki spójności lub z EFMR.”.

53. Strona 397, art. 122 ust. 2 akapit piąty:
zamiast:

„…w celu ustalenia, czy kwoty, których nie można odzyskać, mają być zwracane przez państwa
członkowskie.”,

powinno być:

„…w celu ustalenia, czy nieściągalne należności mają być zwracane przez państwa członkowskie.”.

54. Strona 400, art. 125 ust. 3 lit. b):
zamiast:

„b) zapewnia, aby wybrana operacja wchodziła w zakres funduszu lub funduszy polityki spójności
oraz aby mogła być przypisana do kategorii interwencji lub – w przypadku EFMR – wchodziła
w zakres środka określonego w ramach priorytetu lub priorytetów programu operacyjnego;”,

powinno być:

„b) zapewnia, aby wybrana operacja wchodziła w zakres EFMR, funduszu lub funduszy polityki
spójności oraz aby mogła być przypisana do kategorii interwencji lub – w przypadku EFMR –
wchodziła w zakres środka określonego w ramach priorytetu lub priorytetów programu
operacyjnego;”.

55. Strona 401, art. 126 lit. h) drugie zdanie:
zamiast:

„Kwoty odzyskane są zwracane do budżetu Unii przed zamknięciem programu operacyjnego
poprzez potrącenie ich z następnego zestawienia wydatków.”,

powinno być:

„Kwoty odzyskane są zwracane do budżetu Unii przed zamknięciem programu operacyjnego
poprzez potrącenie ich z następnego wniosku o płatność.”.

56. Strona 402, tytuł II:
zamiast:

„ZARZĄDZANIE FINANSOWE, SPORZĄDZANIE, ANALIZA, ZATWIERDZANIE I ZAMKNIĘCIE ZESTAWIENIA
WYDATKÓW I KOREKTY FINANSOWE”,

powinno być:

„ZARZĄDZANIE FINANSOWE, SPORZĄDZANIE, ANALIZA I ZATWIERDZANIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW
I KOREKTY FINANSOWE”.
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57. Strona 402, art. 129:
zamiast:

„…kwota wydatków publicznych wypłacona na rzecz beneficjentów była co najmniej równa
wkładowi z funduszy polityki spójności wypłaconemu państwu członkowskiemu przez Komisję.”,

powinno być:

„…kwota wydatków publicznych wypłacona na rzecz beneficjentów była co najmniej równa
wkładowi z funduszy polityki spójności i z EFMR wypłaconemu państwu członkowskiemu przez
Komisję.”.

58. Strona 402, art. 130 ust. 2:
zamiast:

„2.

(…)

a) kwalifikowalne wydatki publiczne wskazane we wniosku o płatność dla priorytetu; lub
b) wkład z funduszy polityki spójności lub z EFMR dla priorytetu ustanowiony w decyzji Komisji
przyjmującej program operacyjny.”,
powinno być:

„2.

(…)

a) kwalifikowalne wydatki publiczne wskazane we wnioskach o płatność dla priorytetu; lub
b) wkład z funduszy polityki spójności lub z EFMR dla priorytetu ustanowiony w decyzji Komisji
przyjmującej program operacyjny,
w zależności od tego, która wartość jest niższa.”.
59. Strona 404, art. 134 ust. 3 akapit drugi:
zamiast:

„Przy obliczaniu kwoty rocznych płatności zaliczkowych, o których mowa w ust. 1, do roku 2020 r.
włącznie kwota wsparcia na cały okres programowania nie obejmuje kwot z rezerwy wykonania,
które były pierwotnie alokowane na program operacyjny.”,

powinno być:

„Przy obliczaniu kwoty rocznych płatności zaliczkowych, o których mowa w ust. 2, do roku 2020 r.
włącznie kwota wsparcia na cały okres programowania nie obejmuje kwot z rezerwy wykonania,
które były pierwotnie alokowane na program operacyjny.”.

60. Strona 406, art. 139 ust. 7 zdanie trzecie:
zamiast:

„Odzyskanie takie nie stanowi korekty finansowej i nie zmniejsza wsparcia z funduszy polityki
spójności na rzecz programu operacyjnego.”,

powinno być:

„Odzyskanie takie nie stanowi korekty finansowej i nie zmniejsza wsparcia z funduszy polityki
spójności i z EFMR na rzecz programu operacyjnego.”.

61. Strona 406, art. 139 ust. 8:
zamiast:

„…kwotę obciążającą fundusze polityki spójności w danym roku obrachunkowym (…) W przypadku
braku takiej zgody Komisja przyjmuje, w drodze aktu wykonawczego, decyzję określającą kwotę
obciążającą fundusze polityki spójności w danym roku obrachunkowym. Decyzja taka nie stanowi
korekty finansowej i nie zmniejsza wsparcia z funduszy polityki spójności na rzecz programu
operacyjnego…”,

powinno być:

„…kwotę obciążającą fundusze polityki spójności i EFMR w danym roku obrachunkowym (…)
W przypadku braku takiej zgody Komisja przyjmuje, w drodze aktu wykonawczego, decyzję
określającą kwotę obciążającą fundusze polityki spójności i EFMR w danym roku obrachunkowym.
Decyzja taka nie stanowi korekty finansowej i nie zmniejsza wsparcia z funduszy polityki spójności
i z EFMR na rzecz programu operacyjnego…”.

62. Strona 406, art. 140 ust. 1 akapit pierwszy:
zamiast:

„…instytucja zarządzająca zapewnia udostępnienie Komisji i Europejskiemu Trybunałowi Obrachun
kowemu wszystkich dokumentów potwierdzających dotyczących wydatku wspieranego z funduszy
polityki spójności w ramach operacji…”,
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„…instytucja zarządzająca zapewnia udostępnienie Komisji i Europejskiemu Trybunałowi Obrachun
kowemu wszystkich dokumentów potwierdzających dotyczących wydatku wspieranego z funduszy
polityki spójności i z EFMR w ramach operacji…”.

63. Strona 406, art. 140 ust. 1 akapit czwarty:
zamiast:

„Okres, o którym mowa w akapicie pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia
postępowania prawnego albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji.”,

powinno być:

„Okres, o którym mowa w akapicie pierwszym lub drugim, zostaje przerwany w przypadku
wszczęcia postępowania prawnego albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji.”.

64. Strona 407, art. 142 ust. 1 lit. b):
zamiast:

„b) wydatek ujęty w deklaracji wydatków związany jest z nieprawidłowością o poważnych skutkach
finansowych, która nie została skorygowana;”,

powinno być:

„b) wydatek ujęty we wniosku o płatność związany jest z nieprawidłowością o poważnych skutkach
finansowych, która nie została skorygowana;”.

65. Strona 407, art. 143 ust. 2 zdanie czwarte:
zamiast:

„Instytucja zarządzająca odnotowuje korekty finansowe w zestawieniu wydatków dla roku obrachun
kowego, w którym podjęto decyzję o anulowaniu.”,

powinno być:

„Korekty finansowe są odnotowywane w zestawieniu wydatków za rok obrachunkowy, w którym
podjęto decyzję o anulowaniu.”.

66. Strona 408, art. 144 ust. 5:
zamiast:

„5. Jeżeli państwo członkowskie nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 95, Komisja
może, odpowiednio do stopnia nieprzestrzegania tych obowiązków, dokonać korekty finansowej
poprzez anulowanie całości lub części wkładu funduszy strukturalnych przeznaczonego dla danego
państwa członkowskiego.”,

powinno być:

„5. Jeżeli państwo członkowskie nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 95, Komisja
może, odpowiednio do stopnia nieprzestrzegania tych obowiązków, dokonać korekty finansowej
poprzez anulowanie całości lub części wkładu z funduszy polityki spójności lub z EFMR przezna
czonego dla danego państwa członkowskiego.”.

67. Strona 408, art. 145 ust. 5:
zamiast:

„5. W przypadku osiągnięcia porozumienia, i nie naruszając ust. 6 niniejszego artykułu, państwo
członkowskie może ponownie wykorzystać stosowne fundusze polityki spójności zgodnie z art. 143
ust. 3.”,

powinno być:

„5. W przypadku osiągnięcia porozumienia, i nie naruszając ust. 7 niniejszego artykułu, państwo
członkowskie może ponownie wykorzystać stosowne fundusze polityki spójności lub EFMR zgodnie
z art. 143 ust. 3.”.

68. Strona 409, art. 145 ust. 7 akapit pierwszy:
zamiast:

„7. (…) wynikające z tego korekty finansowe zmniejszają wsparcie z funduszy polityki spójności
na rzecz programu operacyjnego.”,

powinno być:

„7. (…) wynikające z tego korekty finansowe zmniejszają wsparcie z funduszy polityki spójności
lub z EFMR na rzecz programu operacyjnego.”.

69. Strona 409, art. 147 ust. 1 zdanie pierwsze:
zamiast:

„1. Zwrotu wszelkich środków należnych do budżetu Unii dokonuje się przed terminem płatności
wymienionym w nakazie odzyskania środków sporządzonym zgodnie z art. 73 rozporządzenia
finansowego.”,
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„1. Zwrotu wszelkich środków należnych do budżetu Unii dokonuje się przed terminem płatności
wymienionym w nakazie odzyskania środków sporządzonym zgodnie z art. 78 rozporządzenia
finansowego.”.

70. Strona 411, art. 152 ust. 1:
zamiast:

„1. Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na kontynuację albo modyfikację, w tym całkowite
lub częściowe anulowanie pomocy zatwierdzonej przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE)
nr 1083/2006 lub wszelkich innych przepisów prawa mających zastosowanie do tej pomocy na
dzień 31 grudnia 2013 r., Niniejsze rozporządzenie lub takie inne przepisy prawa mające
zastosowanie stosują się nadal po dniu 31 grudnia 2013 r. do tej pomocy lub do danych operacji aż
do ich zamknięcia. Dla celów niniejszego ustępu pomoc obejmuje programy operacyjne i duże
projekty.”,

powinno być:

„1. Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na kontynuację albo modyfikację, w tym całkowite
lub częściowe anulowanie pomocy zatwierdzonej przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE)
nr 1083/2006 lub wszelkich innych przepisów prawa mających zastosowanie do tej pomocy na
dzień 31 grudnia 2013 r. To rozporządzenie lub takie inne przepisy prawa mające zastosowanie
stosują się nadal po dniu 31 grudnia 2013 r. do tej pomocy lub do danych operacji aż do ich
zamknięcia. Dla celów niniejszego ustępu pomoc obejmuje programy operacyjne i duże projekty.”.

71. Strona 423, załącznik II, tabela, druga kolumna:
zamiast:

„Wskaźnik i jednostka miary, w stosownych przypadkach”,

powinno być:

„Wskaźnik lub, w stosownych przypadkach, kluczowy etap wdrażania i jednostka miary”.

72. Strona 426, załącznik IV, sekcja 1 lit. j):
zamiast:

„j) przepisy dotyczące wykorzystania środków związanych ze wsparciem z EFSI po zakończeniu
okresu kwalifikowalności zgodnie z art. 45 oraz strategię wyjścia z instrumentu finansowego
w odniesieniu do wkładu z EFSI;”,

powinno być:

„j) przepisy dotyczące ponownego wykorzystania środków związanych ze wsparciem z EFSI po
zakończeniu okresu kwalifikowalności zgodnie z art. 45 oraz strategię dotyczącą wycofania tych
środków z instrumentu finansowego;”.

73. Strona 426, załącznik IV, sekcja 2 lit. a):
zamiast:

„a) strategię lub politykę inwestycyjną instrumentu finansowego, ogólne zasady i warunki
planowanych produktów dłużnych, docelowych odbiorców i przedsięwzięcia, które mają
otrzymać wsparcie;”,

powinno być:

„a) strategię lub politykę inwestycyjną instrumentu finansowego, ogólne zasady i warunki
planowanych pożyczek lub gwarancji, docelowych ostatecznych odbiorców i przedsięwzięcia,
które mają otrzymać wsparcie;”.

74. Strona 427, załącznik IV, sekcja 2 lit. c):
zamiast:

„c) wykorzystanie i ponowne wykorzystanie środków związanych ze wsparciem z EFSI zgodnie
z art. 43, 44 i 45;”,

powinno być:

„c) ponowne wykorzystanie środków związanych ze wsparciem z EFSI zgodnie z art. 44 i 45;”.

75. Strona 436, załącznik X, sekcja 1 akapit pierwszy zdanie drugie:
zamiast:

„Dane liczbowe, których należy używać, powinny być podawane w kontekście ogólnej równowagi
instytucji i długu, być związane z ogólnymi perspektywami budżetowymi instytucji sektora
rządowego samorządowego oraz przedstawiane jako procent PKB.”,

powinno być:

„Dane liczbowe, których należy używać, powinny być podawane w kontekście salda i długu sektora
instytucji rządowych i samorządowych, być związane z ogólnymi perspektywami budżetowymi
instytucji sektora rządowego samorządowego oraz przedstawiane jako procent PKB.”.
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76. Strona 455, załącznik XI, Część II, tabela, obszar 5 „Pomoc państwa”, kolumna druga „Warunek wstępny”:
zamiast:

„Istnienie rozwiązań dotyczących skutecznego stosowania unijnych przepisów w zakresie zamówień
publicznych w odniesieniu do EFSI.”,

powinno być:

„Istnienie rozwiązań dotyczących skutecznego stosowania unijnych przepisów w zakresie pomocy
państwa w odniesieniu do EFSI.”.

77. Strona 458, załącznik XII, sekcja 2.2 ust. 3 akapit drugi:
zamiast:

„Każdy dokument dotyczący realizacji operacji (…) zawierają stwierdzenie, że program operacyjny
był wspierany z danego funduszu lub funduszy polityki spójności.”,

powinno być:

„Każdy dokument dotyczący realizacji operacji (…) zawierają stwierdzenie, że operacja była
wspierana z danego funduszu lub funduszy polityki spójności.”.

78. Strona 461, załącznik XIII, sekcja 3 pkt A ppkt (viii):
zamiast:

„(viii) Procedury służące sporządzaniu deklaracji zarządczej, a także sporządzaniu sprawozdań
z przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych defektów oraz rocznego zestawienia audytów
i kontroli końcowych.”,

powinno być:

„(viii) Procedury służące sporządzaniu deklaracji zarządczej, o której mowa w art. 59 ust. 5 lit. a)
rozporządzenia finansowego, a także sporządzaniu rocznych podsumowań końcowych
sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli, w tym stwierdzonych uchybień, o których
mowa w art. 59 ust. 5 lit. b) tego rozporządzenia.”.

79. Strona 466, Wspólne oświadczenie Rady i Komisji w sprawie art. 67:
zamiast:

„Rada i Komisja zgadzają się, że art. 67 ust. 4, w którym wyłącza się stosowanie uproszczonych
kosztów określonych w art. 67 ust. 1 lit. b)–d)…”,

powinno być:

„Rada i Komisja zgadzają się, że art. 67 ust. 4, w którym wyłącza się stosowanie uproszczonych
form kosztów określonych w art. 67 ust. 1 lit. b)–d)…”.
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