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Systém EU pro kontrolu rybolovu: je zapotřebí většího 
úsilí, říkají auditoři 
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora je k zavedení účinného systému EU pro kontrolu 
rybolovu zapotřebí většího úsilí. Auditoři říkají, že členské státy a Komise dosáhly v uplynulé 
dekádě pokroku, EU však zatím nemá dostatečně účinný systém pro kontrolu rybolovu, který 
by podporoval společnou rybářskou politiku.  

Auditoři navštívili čtyři členské státy: Španělsko, Francii, Itálii a Spojené království (Skotsko). Žádná 
z navštívených zemí dostatečně neověřovala přesnost údajů o kapacitě svého loďstva ani informací 
o plavidlech v rejstříku loďstva. Ani jedna také neověřovala prostornost rybolovných plavidel a dvě 
neověřovaly výkon motoru. Auditoři dále zaznamenali značné rozpory mezi údaji o plavidlech v rejstříku 
loďstva a údaji v podpůrné dokumentaci. 

Uvádějí také, že prověřované členské státy obecně provádějí opatření k řízení rybolovu náležitě. Systémy 
členských států pro sledování plavidel využívající satelitní sledovací technologii poskytují užitečné 
informace pro monitorování a kontrolu rybolovných činností. Uplatňování výjimek podle nařízení 
o kontrolním režimu však vedlo k tomu, že 89 % loďstva EU nebylo sledováno, což účinné řízení rybolovu 
u některých druhů rybolovu a u některých druhů ryb komplikovalo. 

„Členské státy zatím v plném rozsahu nezavedly systém pro kontrolu rybolovu v EU,“ řekl Janusz 
Wojciechowski, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu, „a mají-li kontrolovat rybolov 
účinně, některá nařízení je třeba upravit.“ 

Navštívené členské státy řídily čerpání přidělených rybolovných kvót dobře. Pokud však umožnily 
organizacím producentů řídit rozdělování kvót, ne vždy věděly, jaká kritéria se uplatňují. Tato nedostatečná 
transparentnost dále ztěžovala identifikaci skutečných příjemců rybolovných práv, posuzování případného 
negativního dopadu na životní prostředí a místní ekonomiku, jakož i přijímání nutných nápravných 
opatření, jsou-li na místě. Auditoři nicméně také zjistili některé příklady osvědčených postupů, kdy profesní 
organizace z oblasti rybolovu od svých členů vyžadují dodržování dodatečných, cílenějších opatření na 
zachování rybolovných zdrojů na rámec těch, která stanoví společná rybářská politika. 

Údaje o rybolovných aktivitách shromážděné podle nařízení o kontrolním režimu nebyly dostatečně úplné a 
spolehlivé. Údaje o úlovcích plavidel, jež vykazují údaje v papírově podobě, což je významná část loďstva 
EU, byly neúplné a v databázích členských států byly často chybně zaevidovány, říkají auditoři. Existovaly 
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významné rozpory mezi vykázanými vykládkami a následnými záznamy o prvním prodeji. Dva ze čtyř 
navštívených členských států v dostatečné míře nesdílely a nesledovaly informace o aktivitách plavidel 
z jednoho členského státu v jiném členském státě. Postupy členských států pro potvrzování platnosti údajů 
byly nedostatečné. Dále byly významné rozdíly mezi souhrnnými údaji o úlovcích evidovanými členskými 
státy a údaji, jež měla k dispozici Komise.  

 

Navštívené členské státy obecně plánovaly a prováděly inspekce rybolovu dobře. Inspektoři však neměli 
přístup k informacím o plavidlech v reálném čase, což účinnost inspekcí omezovalo, a i když byly zavedeny 
standardizované kontrolní postupy, ne vždy se uplatňovaly. Výsledky inspekcí dále nebyly vždy správně 
zaevidovány a uplatněné sankce ne vždy měly odrazující efekt. Bodový systém, jedna z hlavních inovací 
zajišťující rovné podmínky pro hospodářské subjekty v oblasti rybolovu, se v různých členských státech a 
dokonce i v rámci téhož členského státu uplatňoval různě.  

Auditoři uvádějí řadu doporučení určených Komisi a členským státům. Cílem těchto doporučení je zlepšit 
spolehlivost informací o rybářském loďstvu, monitorování opatření v oblasti řízení rybolovu, spolehlivost 
údajů o rybolovu a inspekce a sankce. 

Poznámky pro redaktory 

Cílem společné rybářské politiky EU (SRP) je zajistit dlouhodobou udržitelnost rybích populací a odvětví 
rybolovu. U řady rybích populací stále dochází k nadměrnému rybolovu. Součástí SRP jsou proto opatření 
k omezení kapacity rybářského loďstva a řízení rybolovu stanovováním limitů pro úlovky, například kvót, a 
rybolovné kapacity jako omezování intenzity rybolovu nebo technická pravidla pro některé druhy rybolovu.  

Úspěch SRP je podmíněn koncipováním a zavedením účinného systému kontroly. Poslední reforma 
kontrolního systému proběhla v roce 2009 a jejím účelem byla náprava závažných nedostatků, na něž 
poukázala zvláštní zpráva Účetního dvora č. 7/2007.  

Zvláštní zpráva č. 8/2017: Zvláštní zpráva „Systém EU pro kontrolu rybolovu: je zapotřebí většího úsilí“ je 
k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 úředních jazycích EU. 

 


