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ES zivsaimniecības kontrole: jādara vairāk, secina
revidenti
Saskaņā ar jaunāko Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu ir jādara vairāk, lai ES būtu efektīva
zivsaimniecības kontroles sistēma. Revidenti atzīst, ka pēdējo desmit gadu laikā dalībvalstis un
Eiropas Komisija ir panākušas progresu, tomēr Eiropas Savienībā vēl nedarbojas pietiekami
efektīva zivsaimniecības kontroles sistēma, kas palīdzētu īstenot kopējo zivsaimniecības
politiku.
Revidenti apmeklēja četras dalībvalstis: Spāniju, Franciju, Itāliju un Apvienoto Karalisti (Skotiju). Neviena no
šīm četrām dalībvalstīm nebija pietiekami pārbaudījusi, vai flotes reģistros norādītā flotes kapacitāte un par
kuģiem sniegtā informācija ir precīza. Neviena no minētajām valstīm nebija pārbaudījusi zvejas kuģu tilpību,
un divas nebija pārbaudījušas dzinēju jaudu. Turklāt revidenti konstatēja ievērojamas neatbilstības starp
flotes reģistros ierakstītajiem kuģu datiem un tiem datiem, kas norādīti apliecinošajos dokumentos.
Revidenti secina, ka kopumā pārbaudītās dalībvalstis zvejniecības pārvaldības pasākumus īstenoja
pienācīgi. Kuģu satelītnovērošanas sistēmas sniedza zvejas darbību uzraudzībai un kontrolei noderīgu
informāciju. Tomēr, tā kā Kontroles regulā ir paredzēti izņēmumi, 89 % ES flotes netika uzraudzīti, un tas
kavēja dažu zvejas vietu un dažu sugu efektīvu pārvaldību.
“Dalībvalstis vēl nav pilnībā ieviesušas ES zivsaimniecības kontroles noteikumus,” sacīja par šo ziņojumu
atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Janusz Wojciechowski. “Daži noteikumi ir jāmaina, lai
dalībvalstis spētu kontrolēt zivsaimniecību efektīvi.”
Dalībvalstis labi pārvaldīja tām piešķirto zvejas kvotu apguvi. Tomēr, kad tās ļāva ražotāju organizācijām
pārvaldīt kvotu sadali, tās ne vienmēr pārzināja izmantotos kritērijus. Šā pārredzamības trūkuma dēļ
dalībvalstīm bija grūti apzināt zvejas iespēju faktiskos saņēmējus, novērtēt iespējamo negatīvo ietekmi uz
vidi un vietējo ekonomiku un attiecīgā gadījumā veikt korektīvos pasākumus. Revidenti tomēr konstatēja
arī labas prakses piemērus, kad profesionālās zvejniecības organizācijas saviem dalībniekiem pieprasīja
nodrošināt atbilstību citiem, mērķtiecīgākiem saglabāšanas pasākumiem papildus tiem, ko paredz kopējā
zivsaimniecības politika.
Saskaņā ar Kontroles regulu savāktie dati par zvejas darbībām nebija pietiekami pilnīgi un ticami. Nozvejas
dati par kuģiem, kuri deklarācijas sagatavo papīra formātā (tie pārstāv būtisku ES flotes daļu), nebija pilnīgi,
un bieži vien tie nebija pareizi reģistrēti, konstatē revidenti. Bija būtiskas neatbilstības starp deklarētajiem
Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas pieņemto īpašo ziņojumu.
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.

ECA Press

Mark Rogerson – Runaspersona T: (+352) 4398 47063
Damijan Fišer – Preses sekretārs T: (+352) 4398 45410
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors
eca.europa.eu

M: (+352) 691 55 30 63
M: (+352) 621 55 22 24

LV
izkrāvumiem un sekojošiem pirmās pārdošanas dokumentiem. Divas no četrām apmeklētajām dalībvalstīm
pietiekami nedalījās informācijā un nesekoja līdzi vienas karoga dalībvalsts kuģu darbībām citā dalībvalstī.
Dalībvalstu datu apstiprināšanas procesi nebija pietiekami. Turklāt bija būtiskas atšķirības starp kopējiem
nozvejas datiem, kurus reģistrējušas dalībvalstis, un tiem datiem, kas pieejami Komisijai.

Kopumā apmeklētās dalībvalstis zvejas darbību inspekcijas plānoja un veica labi. Tomēr inspektoriem nebija
reāllaika piekļuves informācijai par kuģiem, un tas samazināja inspekciju efektivitāti; lai gan bija ieviestas
standartizētas inspekcijas procedūras, tās ne vienmēr izmantoja. Inspekciju rezultāti ne vienmēr tika pareizi
atspoguļoti ziņojumos, un piemērotās sankcijas ne vienmēr bija atturošas. Punktu sistēma – viena no
svarīgākajām inovācijām, kuras mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret zvejas operatoriem –
dažādās dalībvalstīs un pat vienas dalībvalsts ietvaros tika piemērota dažādā mērā.
Revidenti sniedz vairākus ieteikumus Komisijai un dalībvalstīm ar mērķi uzlabot par zvejas flotēm sniegtās
informācijas ticamību, zvejniecības pārvaldības pasākumu uzraudzību, zvejas datu ticamību, kā arī
inspekcijas un sankcijas.
Piezīmes izdevējiem
ES kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgus zivju krājumus un zvejniecības
nozares darbību ilgtermiņā. Tā kā daudzi krājumi joprojām tiek pārzvejoti, ir vajadzīgi nepārtraukti centieni,
lai efektīvi pārvaldītu zvejniecību. Tāpēc KZP ietver pasākumus, kuru mērķis ir ierobežot zvejas flotes
kapacitāti un pārvaldīt zvejniecību, nosakot limitus nozvejai (piemēram, kvotas) un zvejas darbībai
(piemēram, zvejas piepūles ierobežojumus vai tehniskos noteikumus konkrētām zvejas vietām).
Lai KZP būtu sekmīga, ir jāizstrādā un jāievieš efektīva kontroles sistēma. KZP kontroles sistēmu pēdējo reizi
reformēja 2009. gadā, lai novērstu būtiskas nepilnības, kuras bija atspoguļotas ERP īpašajā ziņojumā
Nr. 7/2007.
Īpašais ziņojums Nr. 8/2017 “ES zivsaimniecības kontrole: jādara vairāk” ir pieejams ERP tīmekļa
vietnē eca.europa.eu 23 ES valodās.
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