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Auditoriai teigia, kad siekiant užtikrinti ES žuvininkystės
kontrolę reikia dėti daugiau pastangų
Naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad reikia dėti daugiau pastangų tam, kad
ES galėtų įdiegti veiksmingą žuvininkystės kontrolės sistemą. Auditoriai teigia, kad per pastarąjį
dešimtmetį valstybės narės ir Europos Komisija padarė pažangą, tačiau ES dar neturi įdiegusi
pakankamai veiksmingos žuvininkystės kontrolės sistemos siekiant paremti Bendrą
žuvininkystės politiką.
Auditoriai aplankė keturias valstybes nares: Ispaniją, Prancūziją, Italiją ir JK (Škotiją). Nė viena iš šių keturių
valstybių nebuvo pakankamai patikrinusios savo žvejybos laivyno pajėgumo arba informacijos apie laivus
savo laivyno registre tikslumo. Nė viena jų nebuvo patikrinusi savo žvejybos laivų talpos, o dvi nebuvo
patikrinusios variklio galios. Be to, auditoriai nustatė reikšmingų neatitikimų tarp duomenų apie laivus
laivyno registre ir duomenų, pateiktų patvirtinamuosiuose dokumentuose.
Auditoriai teigia, kad iš esmės tikrintos valstybės narės tinkamai įgyvendino žuvininkystės valdymo
priemones. Palydovinės laivų stebėjimo sistemos teikė efektyvią žvejybos veiklos stebėjimui ir kontrolei
skirtą informaciją. Tačiau dėl Kontrolės reglamento pateiktų išlygų nebuvo stebima 89 % ES laivyno, o tai
trukdė veiksmingai valdyti su kai kuriomis žuvų rūšimis susijusią žuvininkystę kai kuriuose žvejybos
plotuose.
„Valstybės narės dar visapusiškai neįgyvendino ES žuvininkystės kontrolės reglamento, – pareiškė už
ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Janusz Wojciechowski, – o kai kurie reglamentai turi būti
pakeisti, kad valstybės narės galėtų veiksmingai vykdyti savo žuvininkystės kontrolę“.
Valstybės narės tinkamai valdė joms skirtų žvejybos kvotų naudojimą. Tačiau kuomet jos leisdavo
gamintojų organizacijoms valdyti kvotų paskirstymą, jos ne visada žinodavo, kokie kriterijai buvo
naudojami. Dėl šio skaidrumo trūkumo buvo sudėtinga nustatyti faktinius žvejybos galimybių gavėjus ir
įvertinti bet kokį galimą neigiamą poveikį aplinkai ir vietos ekonomikai bei prireikus imtis taisomųjų
priemonių. Auditoriai taip pat nustatė gerosios praktikos pavyzdžių, kuomet žuvininkystės profesinės
organizacijos reikalaudavo, kad jų nariai laikytųsi papildomų, tačiau geriau pritaikytų išsaugojimo priemonių
už tas, kurių reikalaujama pagal Bendrą žuvininkystės politiką.
Žvejybos veiklos duomenys, surinkti taikant Kontrolės reglamentą, nebuvo pakankamai išsamūs ir patikimi.
Auditoriai teigia, kad laivų, pildančių popieriuje surašytas deklaracijas ir sudarančių didelę ES laivyno dalį,
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duomenys apie sužvejotų žuvų kiekį buvo neišsamūs ir dažnai neteisingai registruojami. Buvo reikšmingų
neatitikimų tarp deklaruojamo iškraunamo laimikio ir vėlesnių pirminio pardavimo įrašų. Dvi iš keturių
aplankytų valstybių narių nepakankamai dalindavosi su vienos vėliavos valstybės narės laivų veikla,
vykdoma kitoje valstybėje narėje, susijusia informacija ir ją nepakankamai atsekdavo. Valstybių narių
duomenų patvirtinimo procesai buvo nepakankami. Be to, buvo reikšmingų valstybių narių užregistruotų
duomenų apie bendrą sužvejotų žuvų kiekį ir Komisijos turimų duomenų skirtumų.

Apskritai aplankytos valstybės narės tinkamai planavo ir vykdė žvejybos patikrinimus. Tačiau tai, kad
inspektoriai neturėjo prieigos tikruoju laiku prie informacijos apie laivus, sumažino patikrinimų
veiksmingumą ir nors buvo nustatytos standartinės patikrinimo procedūros, jos ne visada buvo
naudojamos. Patikrinimų rezultatai ne visada buvo teisingai pranešami, o taikomos sankcijos ne visuomet
būdavo pakankamai atgrasančios. Taškų sistema – viena pagrindinių naujovių, kuria siekiama užtikrinti
vienodas sąlygas žvejybos veiklos vykdytojams – visose valstybėse narėse ir net toje pačioje valstybėje
narėje buvo taikoma skirtingai.
Auditoriai Komisijai ir valstybėms narėms teikia kelias rekomendacijas, skirtas pagerinti informacijos apie
žvejybos laivynus patikimumą, žuvininkystės valdymo priemonių stebėjimą, žuvininkystės duomenų
patikimumą bei patikrinimus ir sankcijas.
Pastabos leidėjams
ES bendra žuvininkystės politika (BŽP) siekiama užtikrinti, kad žuvų ištekliai ir žvejybos sektorius ilguoju
laikotarpiu būtų tausūs. Daug rūšių žuvų išteklių pereikvojama, taigi būtina toliau dėti pastangas, kad
žuvininkystė būtų valdoma veiksmingai. Todėl BŽP apima priemones, kuriomis siekiama apriboti žvejybos
laivyno pajėgumą ir valdyti žuvininkystę, leidžiamą sužvejoti kiekį, kaip antai kvotas, ir žvejybos veiklą, kaip
antai žvejybos pastangų apribojimus arba tam tikros žvejybos technines taisykles.
Tam, kad BŽP būtų sėkminga, būtina parengti ir įgyvendinti veiksmingą kontrolės sistemą. Paskutinį kartą
BŽP kontrolės sistema buvo pertvarkyta 2009 m. siekiant pašalinti rimtus trūkumus, kuriuos Audito Rūmai
nustatė savo specialiojoje ataskaitoje Nr. 7/2007.
Specialioji ataskaita Nr. 8/2017: „ES žuvininkystės kontrolė: reikia dėti daugiau pastangų“ paskelbta 23 ES
kalbomis Europos Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu.
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