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Szanowny Panie Komisarzu,  

 

 Europejski sektor hodowli ryb, reprezentowany przez Federację Europejskich 

Producentów Akwakultury (FEAP), doświadcza poważnego i niespodziewanego kryzysu z powodu 

pandemii koronawirusa. Sytuacja jest niezwykle poważna ze względu na nagłe przyjęcie środków 

sanitarnych i protekcjonistycznych przez większość rządów Unii Europejskiej, a także w innych 

częściach świata, próbujących zminimalizować rozprzestrzenianie się COVID-19. Negatywne 

skutki tej sytuacji są druzgocące dla europejskiego sektora akwakultury i widoczne już w kilka 

tygodni po rozpoczęciu kryzysu, z utrudnieniami w prowadzeniu normalnej działalności 

produkcyjnej, z drastycznym spadkiem popytu na rynkach, z trudnościami w otrzymaniu dostaw i 

dystrybucji gotowych produktów. Jednocześnie czas trwania tej sytuacji jest obecnie 

nieprzewidywalny. Chociaż dotyczy to całego społeczeństwa europejskiego i całego sektora 

europejskiego, to jednak sektor akwakultury jest bardziej wrażliwy na obecną sytuację ze względu 

na szereg specyficznych cech. Są one następujące:  

1. Przedsiębiorstwa zajmujące się akwakulturą pracują z żywymi zwierzętami, które znajdują 

się w zamknięciu i to hodowcy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Z tego powodu są 

oni zobowiązani do karmienia i opieki nad rybami. Oznacza to, że przedsiębiorstwa sektora 

akwakultury nie mogą tymczasowo zamknąć swojej działalności i po prostu przestać 

działać, przynajmniej w kluczowej części swojej działalności, mimo że obserwują spadek 

sprzedaży lub nawet jej brak. Hodowle ryb mają niewiele możliwości ograniczania 

wydatków operacyjnych, a w szczególności na kosztowne dostawy pasz. 
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2. Organizacja transportu szybko psujących się produktów na rynki (np. świeżych ryb) jest 

złożona i w wyniku ostatnich wydarzeń stanowi prawie niemożliwą do wykonania misję dla 

firm znacznie odległych od ich rynków zbytu. Te komplikacje logistyczne są tak duże, jeśli 

chodzi o kontraktowanie środków transportu (coraz rzadsze), jak i ich ceny, które wzrosły 

w wyniku redukcji lotów i transportu drogowego. 

 

 

3. Przedsiębiorstwa sektora akwakultury będą musiały stawić czoła istniejącemu wyzwaniu 

finansowemu: zmniejszeniu przepływu środków pieniężnych z powodu spadku sprzedaży 

i zawieszenia płatności, podczas gdy jednocześnie przedsiębiorstwa będą musiały zwiększyć 

koszty produkcji z powodu wydłużonego cyklu produkcyjnego. Oprócz wyzwań 

finansowych, przedsiębiorstwa będą musiały także znaleźć więcej przestrzeni, aby poradzić 

sobie z nieoczekiwanym wzrostem biomasy. 

 

4. Przedsiębiorstwo zajmujące się akwakulturą wprowadzają na rynek nie tylko przetworzone 

produkty. Wiele europejskich przedsiębiorstw sektora akwakultury opiera swoją działalność 

na produkcji i sprzedaży żywych ryb, niezależnie od tego, czy są to żywe jaja (na przykład 

pstrąg tęczowy) czy żywe ryby (na przykład węgorze lub karpie). Międzynarodowy 

transport tych produktów napotyka na dodatkowe bariery. 

 

 

5. Kryzys dotyka nie tylko firmy produkujące ryby, ale również te, które tworzą swój łańcuch 

produkcyjny, zwłaszcza w górę struktury. W tym miejscu musimy odnieść się do 

producentów pasz dla ryb (pasz), którzy są niezbędni nie tylko w odniesieniu do samej 

produkcji pasz, ale też ich transportu do przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Ma to 

również wpływ na dostawców sprzętu i technologii dla akwakultury i produktów 

weterynaryjnych. Ten sektor pomocniczy ma zasadnicze znaczenie dla działalności 

produkcyjnej, a jego rentowność musi być utrzymana, jeżeli sektor akwakultury chce wyjść 

z kryzysu i podnieść się po jego zakończeniu. 

 

6. I na zakończenie, w tym momencie trudno jest przewidzieć wszystkie możliwe skutki: mogą 

to być przyszłe zachowania rynku, ograniczenia dotyczące niektórych surowców 

niezbędnych w procesach (nowości witaminowe w paszach, importowany sprzęt itp.) lub 

wiele innych. Europejski sektor akwakultury musi wkrótce odzyskać rentowność, aby móc 

stawić im czoła, kiedy się pojawią. 

 

W tej krytycznej sytuacji zwracamy się do Pana jako Komisarza ds. Środowiska, Oceanów i 

Rybołówstwa o przyjęcie pilnych, skutecznych i nadzwyczajnych środków w celu złagodzenia 

gospodarczych i pracowniczych skutków tego kryzysu. Niektóre z tych środków zależą 

bezpośrednio od Pańskich decyzji, inne będą musiały zostać wynegocjowane, ale uważamy, że 

wszystkie one mieszczą się w Pańskich możliwościach.  

 



FEAP miał okazję zapoznać się z ogólnymi środkami zaproponowanymi przez Komisję 

Europejską, ale szczególnie w odniesieniu do akwakultury wzywamy Państwa do rozważenia 

następujących środków: 

a) Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) jest instrumentem, który obecnie wydaje się 

być najbardziej odpowiednim do złagodzenia tej sytuacji. W szczególności z powodu 

niepełnego wykorzystania tego funduszu w większości państw członkowskich, co 

doprowadzi do konieczności zwrotu środków do Komisji Europejskiej. Jest to bezpośredni 

i natychmiastowy sposób wspierania sektora, który może zostać udostępniony poprzez 

zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 508/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady. Na 

przykład: 

 

1. Zmiana procesu finansowania w celu otrzymania pomocy. Z obecnej procedury 

refundacyjnej (post-expenditure) powinniśmy przejść na prefinansowanie, czyli 

otrzymanie środków z góry. 

 

2. Sama zmiana art. 57 rozporządzenia w sprawie EFMR jest absolutnie 

niewystarczająca. Artykuł ten jest rzadko stosowany w jakimkolwiek państwie 

członkowskim, a większość programów operacyjnych ma do niego marginalne 

odniesienia i bardzo niski budżet. 

 

3. Należy ułatwić państwom członkowskim przegrupowywania środków, jak również 

szybkie i skuteczne mechanizmy ich zatwierdzania, w zależności od potrzeb. Pułapy 

ustanowione w rozporządzeniu również muszą zostać złagodzone. 

 

4. Uproszczenie procedur administracyjnych związanych z realizacją inwestycji 

produkcyjnych. Ponadto pomoc właściwym organom państw członkowskich w 

szybszym rozpatrywaniu oczekujących na rozpatrzenie wniosków w ramach 

EFMR, tak by mogły one zostać jak najszybciej procedowane. Działanie to 

niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia płynności finansowej przedsiębiorstw 

prowadzących hodowlę ryb. 

 

5. Wyeliminowanie zobowiązania do tworzenia miejsc pracy w celu otrzymania 

pomocy. Trwająca pomoc w ramach EFMR wymaga utworzenia znacznych miejsc 

pracy. W obecnej sytuacji będzie to bardzo trudne do zrealizowania. 

 

6. Wspieranie działań zbiorowych promowanych przez uznane organizacje 

producenckie i organizacje międzybranżowe w ich planach produkcyjnych i 

marketingowych. Organizacje te powinny mieć możliwość kwalifikowania się do 

100% prefinansowania swoich planowanych wydatków i przy intensywności 

pomocy pokrywającej 100% z nich. 

 

7. Wykaz podmiotów będących beneficjentami EFMR powinien zostać rozszerzony 

o przedsiębiorstwa pomocnicze, które są bezpośrednimi dostawcami dla sektora 

akwakultury, w szczególności na wcześniejszych etapach produkcji. 

 



b) Poszukiwanie wraz z państwami członkowskimi dodatkowych źródeł finansowania poza 

EFMR, w tym zamrożenie płatności na rzecz urzędów skarbowych, Zakłądu Ubezpieczeń 

Społecznych i kredytów bankowych, na okres kilku miesięcy. 

FEAP i europejski sektor akwakultury robią wszystko, co w ich mocy, aby przezwyciężyć tę 

sytuację, ale skala problemu może mieć taki wymiar, że niezbędna staje się intensywna interwencja 

władz i pomoc publiczna skierowana specjalnie do naszego sektora. 

 

 

 

 

 

 

 


