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ELi kalanduskontroll: audiitorite sõnul on vaja rohkem
jõupingutusi
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt tuleb teha rohkem jõupingutusi, kui EL soovib
rakendada tõhusat kalanduskontrolli süsteemi. Audiitorite sõnul on liikmesriigid ja Euroopa
Komisjon teinud viimasel kümnendil edusamme, kuid ELi kalanduskontrolli süsteem ei ole veel
piisavalt tõhus, et toetada ühise kalanduspoliitika edukat elluviimist.
Audiitorid külastasid nelja liikmesriiki: Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia ja Ühendkuningriik (Šotimaa). Ükski
neljast liikmesriigist ei olnud piisavalt kontrollinud oma kalalaevastiku püügivõimsuse ja
laevastikuregistrisse kantud laevade andmete täpsust. Ükski neist ei olnud kontrollinud kalalaevade
mahutavust ja kaks neist ei olnud kontrollinud mootorivõimsust. Lisaks tuvastasid audiitorid
märkimisväärseid erinevusi laevastikuregistrisse kantud laevade andmete ja tõendavates dokumentides
esitatud andmete vahel.
Audiitorite sõnul rakendasid läbivaadatud liikmesriigid kalavarude majandamise meetmeid üldjuhul
asjakohaselt. Satelliitseire tehnoloogial põhinevad laevaseiresüsteemid annavad püügitegevuse seireks ja
kontrollimiseks väärtuslikku teavet. Kontrollimääruses sätestatud erandite tõttu ei kontrollitud aga 89 % ELi
kalalaevastikust laevaseiresüsteemiga, mis takistas kalavarude tõhusat majandamist mõningates
püügipiirkondades ja mõningate liikide puhul.
„Liikmesriigid ei ole ELi kalanduskontrolli määrust veel täielikult rakendanud,“ ütles aruande eest vastutav
Euroopa Kontrollikoja liige Janusz Wojciechowski, „ja mõningaid määrusi tuleks muuta, et liikmesriigid
saaksid püügitegevust tõhusalt kontrollida.“
Liikmesriigid suutsid kalapüügikvootide kasutuselevõttu hästi hallata. Kui aga liikmesriigid lubasid
tootjaorganisatsioonidel kvootide jagamist hallata, ei teadnud nad alati, milliseid kriteeriume selleks
kasutati. Sellise läbipaistmatuse tõttu oli keeruline kindlaks teha, kes olid kalapüügivõimaluste tegelikud
saajad, hinnata võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja kohalikule majandusele ning võtta vajaduse
korral parandusmeetmeid. Audiitorid leidsid ka hea tava näiteid, kus kalanduse kutseorganisatsioonid
nõudsid oma liikmetelt täiendavate kaitsemeetmete järgimist, mis on täpsema suunitlusega kui ühise
kalanduspoliitika meetmed.
Kontrollimääruse raames kogutud andmed püügitegevuse kohta ei olnud piisavalt täielikud ja
usaldusväärsed. Audiitorite sõnul olid paberkandjal deklaratsioone esitavate laevade (mis moodustavad
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suure osa ELi kalalaevastikust) püügiandmed puudulikud ja sageli ebakorrektselt salvestatud. Deklareeritud
lossimiste ja neile järgnenud esmamüügi andmete vahel oli märkimisväärseid vastuolusid. Neljast
külastatud liikmesriigist kaks ei jaganud ega kontrollinud piisavalt teavet ühest lipuliikmesriigist teise
liikuvate laevade kohta. Liikmesriikide andmete valideerimisprotsessid olid ebapiisavad. Lisaks esines suuri
erinevusi liikmesriikide salvestatud üldiste püügiandmete ja komisjonile kättesaadavate andmete vahel.

Üldjoontes toimis kalanduskontrolli kavandamine ja läbiviimine külastatud liikmesriikides hästi.
Inspektoritel puudus aga reaalajas juurdepääs laevu puudutavale teabele, mis vähendas kontrolli tõhusust,
ja ehkki ühtlustatud kontrollimenetlused olid kehtestatud, ei kasutatud neid alati. Kontrolli tulemusi ei
edastatud alati korrektselt ja rakendatud sanktsioonid ei avaldanud alati piisavat hoiatavat mõju.
Punktisüsteemi, mis on peamine uuendus kalandusettevõtjate võrdse kohtlemise tagamiseks, rakendati
liikmesriigiti ja isegi liikmesriikide siseselt eri viisil.
Audiitorid esitavad komisjonile ja liikmesriikidele mitu soovitust, mille eesmärk on parandada
kalalaevastikke puudutava teabe usaldusväärsust, kalavarude majandamise meetmete seiret,
kalandusandmete usaldusväärsust, inspekteerimist ja sanktsioone.
Toimetajatele
ELi ühise kalanduspoliitika (ÜKP) eesmärk on tagada, et kalavarud ja kalandussektor oleksid pikaajaliselt
jätkusuutlikud. Suur osa kalavarudest kannatab endiselt ülepüügi all, seega on kalapüügi tulemuslikuks
majandamiseks vaja teha jätkuvaid jõupingutusi. Sellest tulenevalt näeb ÜKP ette meetmeid kalalaevastike
püügivõimsuse piiramiseks ja kalapüügi majandamiseks, seades püügile piirnormid, näiteks kvoodid, ja
kitsendades püügitegevust, näiteks püügikoormuse piiramise ja tehniliste eeskirjade kehtestamisega
teatava püügi suhtes.
ÜKP edukas elluviimine eeldab tõhusa kontrollisüsteemi kavandamist ja rakendamist. Kontrollisüsteemi
reformiti viimati 2009. aastal, et parandada tõsised puudused, millele juhtis kontrollikoda tähelepanu oma
eriaruandes nr 7/2007.
Eriaruanne nr 8/2017: „ELi kalanduskontroll: vaja on rohkem jõupingutusi“ on kättesaadav Euroopa
Kontrollikoja veebisaidil eca.europa.eu ELi 23 keeles.
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