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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu 
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Wojciecha Ziemniaka podczas 14. posiedzenia

Senatu RP W dniu 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrównania szans importerów ryb, produktów

rybołówstwa i akwaku/tury należących do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, niniejszym

przedstawiam stosowne informacje.

Na wstępie należy podkreślić, że złożone przez Pana senatora oświadczenie na 12. posiedzeniu Senatu

wdniu 18 czenivca 2020 r. dotyczyło kwestii równosci szans importerów ryb, produktow rybołówstwa

iakwakultury, należących do grupy małych i średnich przedsiębiorstw w staraniach o uzyskanie wsparcia

w ramach tzwv tarczy antykryzysowej. W odpowiedzi na przedmiotową interwencję wyjasniono na podstawie

jakich aktów prawnych jest udzielane wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej i jakie limity dotyczą

przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa i akwakultury.

Wobec powyższego nieuzasadnionym jest podnosżone przez Pana Senatora twierdzenie, jakoby sytuacja

importerów ryb, produktow rybołówstwa i akwakultury należących do grupy małych i średnich przedsiębiorstw

nie była równa. W zakresie limitów pomocy możliwej do udzielenia w ramach tarczy antykryzysowej nie ma

żadnego rozróżnienia pomiędzy przetworcami, czy importerami ryb, produktów rybołówstwa i akwakultury,

Należy oczywiscie odróżnić pomoc publiczną udzielana w ramach tzw. tarczy antykryzysowej od pomocy

udzielanej w ramach programu operacyjnego.

Wtej kwestii należy wyjaśnić, że wbrew twierdzeniom Pana Senatora, Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi

Śródlądowej nie podlegają zadne regionalne programy operacyjne, a zwlaszcza regionalne programy

operacyjne związane z sektorem rybołówstwa i akwakultury, gdyż takie w ogole nie istnieją. Minister

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest instytucją zarządzająca jedynym krajowym programem

operacyjnym obejmującym sektor rybołówstwa i akwakultury, jakim jest Program Operacyjny „Rybactwo

i Morze”, wdrażający srodki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 20142020, przy czym

nie ma dowolności we wdrażaniu programu, lecz jest związany regulacjami unijnymi, na podstawie których

tworzone, czy dostosowywane są regulacje krajowe.

Unijną regulacją prawną dotyczącą wydatkowania srodkow z Europejskiego Funduszu Morskiego

i Rybackiego na lata 2014_2020 jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające



rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007

oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L Nr 149, str. 1).

Przepisy tego rozporządzenia normują jakie działania mogą być z funduszu wspierane. W art. 66 - 69

rozporządzenia przewidziano jakie działania mogą być wspierane W ramach obrotu i przetwarzania ryb,

produktów rybołówstwa i akwakultury.

Krajową regulacją prawną dla wdrażania środków funduszu w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo

i Morze" na lata 2014-2020 są przepisy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju

sektora rybackiego z udzia/em Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020, poz. 251`

z póżn. zm), która w art. 3 ust. 1 pkt 5, w ramach Priorytetu 5. programu operacyjnego przewiduje wsparcie

obrotu i przetwarzania, obejmujące następujące działania: plany produkcji i obrotu, dopłaty do składowania,

srodki dotyczące obrotu, czy działania z zakresu przetwarzania produktow rybołówstwa i akwakultury.

Zgodnie z art. 1 pkt 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/560

z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 508/2014 i (UE) nr 1379/2013 w odniesieniu

do srodków szczególnych, mających na celu złagodzenie skutków epidemii COVlD-19 dla sektora rybołówstwa

i akwakultury, pomoc przyznawana w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na wsparcie

kapitału obrotowego została ograniczona wyłącznie do niektórych przedsiębiorstw prowadzących działalność

w ramach sektora rybołówstwa i akwakultury, który obejmuje wszelką działalność związaną z produkcją

i przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz obrotem nimi. Zapisy Wskazanego

rozporządzenia przewidują Wypłatę pomocy wyłącznie przedsiębiorstwom przetvvórczym.

Rzeczpospolita Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, jest zobligowana do przestrzegania

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (D2.U. C 202 z 7.6.2016) oraz wszelki innych obowiązujących

unijnych aktów prawnych, w tym regulacji w zakresie pomocy publicznej, czy regulacji dotyczących

poszczególnych funduszy UE. Wobec powyższego nie można rozszerzyć zakresu udzielania wsparcia

w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" poza normujące te kwestie, regulacje unijne.
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