Rekompensata z tytułu stosowania mechanizmu składowania
w roku połowowym 2015
Na podstawie art. 30 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów
rybołówstwa i akwakultury organizacje producentów rybołówstwa mogą otrzymywać wsparcie
finansowe na składowanie produktów rybołówstwa wymienionych w załączniku II do ww.
Rozporządzenia pod warunkiem, że:
spełnione są warunki uzyskania dopłat do składowania określone w przyszłym akcie
prawnym Unii ustanawiającym warunki wsparcia finansowego dla polityki morskiej
i rybołówstwa w latach 2014-2020;
produkty zostały wprowadzone do obrotu przez organizacje producentów sektora
rybołówstwa i nie znaleziono na nie kupca po cenie progowej, o której mowa w art. 31;
produkty odpowiadają wspólnym normom handlowym ustanowionym zgodnie z art. 33,
a ich jakość jest odpowiednia do spożycia przez ludzi;
produkty zostały zakonserwowane lub przetworzone i są składowane w zbiornikach lub
skrzynkach przez zamrożenie, albo na pokładzie statków, albo w obiektach lądowych,
przez solenie, suszenie, marynowanie lub, w stosownych przypadkach, gotowanie
i pasteryzację, niezależnie od tego, czy podlegały filetowaniu, porcjowaniu lub,
w stosownych przypadkach, odgławianiu;
składowane produkty są ponownie wprowadzane na rynek z przeznaczeniem do spożycia
przez ludzi na późniejszym etapie;
produkty pozostają w składzie przez co najmniej pięć dni.
Zgodnie art. 67 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014
z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego EFMR może wspierać
rekompensaty przyznawane uznanym organizacjom producentów pod warunkiem, że:
kwota dopłat do składowania nie przekracza kwoty technicznych i finansowych kosztów
działań koniecznych do stabilizacji i składowania danych produktów;
ilości kwalifikowane do dopłat do składowania nie przekraczają 15 % rocznych ilości
danych produktów przeznaczonych do sprzedaży przez organizację producentów;
wsparcie finansowe przyznawane rocznie nie przekracza 2 % średniej rocznej wartości
produkcji wprowadzonej do obrotu przez członków organizacji producentów w okresie
2009–2011.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji z uznanymi organizacjami producentów
ustalono, że w roku połowowym 2015 będą obowiązywać następujące kwoty rekompensat
z tytułu stosowania mechanizmu składowania:

Koszty przygotowania produktów rybnych do stosowania mechanizmu składowania.
filetowanie zł/t

1 438

tusze zł/t

1 300

odgardlanie zł/t

940

marynowanie zł/t

1 000

mrożenie zł/t

1 121

składowanie w mroźni
zł/t/dzień

1,30

