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Dohody o rybolovu: „obecně jsou dobře řízeny, ale je 
potřeba vyřešit jejich nedostatky“, říkají auditoři EU 
Podle nové zprávy Evropského účetní dvora vedou nedostatky v řízení dohod EU 
s africkými zeměmi a zeměmi Indického oceánu o rybolovu k tomu, že ceny některých 
druhů ulovených ryb jsou vyšší. Ve zprávě se současně uvádí, že neexistence 
spolehlivých údajů maří úsilí Evropské komise zajistit, aby lodě EU lovily pouze 
přebytkové zdroje partnerských zemí.  

V souladu s dohodami o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu platí EU za právo přístupu 
zámořského loďstva EU k lovištím jiných zemí. Cílem těchto dohod je udržet rybolovné zdroje, 
poskytnut stabilní rámec pro přístup loďstva EU k lovištím a podpořit správu rybolovu 
v partnerských zemích. Evropská komise jedná o dostupných populacích ryb a jejich množství, 
o platbách prováděných EU a platných podmínkách. Auditoři EU posuzovali sjednání a 
uplatňování těchto dohod, monitorování úlovků Komisí a výběr a kontrolu financovaných akcí.  

Zjistili, že i když dohody byly obecně dobře řízeny, dojednaná tonáž byla často vyšší, než úlovky 
vykázané v předchozích obdobích, což ve výsledku pravidelně vedlo k nedostatečnému využití 
kapacity. A jelikož EU platí plnou cenu bez ohledu na množství skutečně vylovených ryb, v praxi 
byly vynaložené náklady často vyšší než dohodnutá cena. Reálné náklady na tunu tuňáka 
uloveného v Mosambiku v roce 2013 byly například oproti dohodnutým cenám asi šestkrát vyšší.  

Dohody o partnerství v oblasti rybolovu mají zajišťovat udržitelnost dotčeného rybolovu tím, že 
povolují plavidlům EU jen lov přebytečných zdrojů partnerských zemí. Auditoři však pochybují, že 
„přebytek“ lze spolehlivě vypočítat, neboť spolehlivé informace o populacích ryb nejsou 
k dispozici.  

Neexistovaly ani spolehlivé, konzistentní a úplné údaje o objemech skutečně vylovených ryb, jak 
dokládají rozdíly mezi údaji o úlovcích poskytovanými členskými státy, Komisí a hodnoceními 
dohod. Komise měla nad činnostmi, které partnerské země v rámci sektorové podpory prováděly, 
jen omezenou kontrolu, přičemž v některých případech šlo o jiné činnosti, než byly dohodnuty na 
začátku.  
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„Těmito nedostatky se můžeme a musíme zabývat, pokud chceme, aby dohody o partnerství 
v oblasti rybolovu účinně přispívaly k udržitelnému rybolovu v našich partnerských zemích a 
současně naše rybářské loďstvo bylo aktivní,“ uvedl Jan Kinšt, člen Účetního dvora odpovědný za 
tuto zprávu.  

Auditoři ve zprávě mimo jiné Komisi doporučují: 

• při sjednávání rybolovných práv u nových protokolů přihlížet k mírám využití u předešlých 
protokolů a usilovat o lepší vazbu mezi platbami a přístupovými právy ke skutečným 
úlovkům, aniž by to mělo negativní dopad na rybolovné činnosti; 

• zajistit, aby nová databáze údajů o úlovcích byla členskými státy vlajky plavidla plně 
využívána a poskytovala spolehlivé údaje o úlovcích, které bude možné konsolidovat, 
sledovat a průběžně aktualizovat;  

• navrhnout zavedení požadavků týkajících se způsobilosti pro posuzování akcí 
zvažovaných pro účely financování.  

 

Zvláštní zpráva č. 11/2015: Řídí Komise dohody o partnerství v oblasti rybolovu řádně? je 
v současné době k dispozici v angličtině, francouzštině, němčina a španělštině (verze 
v ostatních jazycích budou brzy následovat). 

 


