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Комисия по петиции

19.12.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1938-/2012, внесена от Дани Бърн (Danny Byrne), с ирландско 
гражданство, относно дискриминация от страна на ирландските органи 
при прилагането на схемата „Изгубени в морето“ (Lost at Sea)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от начина, по който ирландските органи са 
приложили схемата „Изгубени в морето“ в съответствие с Регламент (ЕО) № 2371/2002 
относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на 
общата политика в областта на рибарството. Според вносителя на петицията е налице 
дискриминация. Схемата „Изгубени в морето“ има за цел да позволява на рибарите, 
загубили своя риболовен капацитет поради загуба на своя плавателен съд в морето, все 
пак да включат този капацитет в схемата, при която рибарите могат да придобиват 
„нов“ капацитет само ако оттеглят „стария“. Вносителят на петицията се е оплакал на 
ирландския омбудсман относно прилагането на схемата. Омбудсманът е на мнение, че 
схемата не е приложена правилно, и е изготвил специален доклад, описващ 
недостатъците. Докладът е представен на ирландския парламент. Според вносителя на 
петицията докладът никога не е бил дискутиран, нито пък отнесен до компетентната 
комисия. Вносителят на петицията казва, че това води до нарушение на Хартата на 
основните права от страна на ирландските органи при прилагането на схемата, която 
представлява част от Общата политика на ЕС в областта на рибарството.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 декември 2013 г.
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Вносителят на петицията изисква от Европейския парламент да подкрепи препоръките 
на ирландския омбудсман, чийто специален доклад по неговия случай е заключил, че 
той следва да получи финансова компенсация от ирландското правителство въз основа 
на нередности при изготвянето и прилагането на схемата за компенсации „Изгубени в 
морето“ – схема, предназначена да отговори на нуждите на притежателите на лодки, 
които са загубили своя плавателен съд в морето. Тази схема е действала само в рамките 
на няколко месеца през 2001 г. и следователно вече не може да се използва, за да се 
предостави на г-н Бърн това, за което той настоява, а именно риболовен капацитет, 
който да замести изгубения в морето от неговото семейство през 1981 г. плавателен 
съд. Освен това алтернативната финансова компенсация, препоръчана от ирландския 
омбудсман1, изчислена въз основа на съществуващата понастоящем схема за извеждане 
от експлоатация на риболовен капацитет, също е била отказана от ирландското 
правителство.

Комисията отбелязва, че нито вносителят на петицията, нито докладът на омбудсмана 
повдигат въпроси за несъответствие на правилата на общата политика в областта на 
рибарството с принципите, залегнали в член 20 („равенството на всички европейски 
граждани пред закона“) и член 41 („правото на всяко лице засягащите го въпроси да 
бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза 
безпристрастно, справедливо и в разумен срок“) от Хартата на основните права на ЕС. 
Единствено за въведената от ирландските органи схема „Изгубени в морето“ се твърди, 
че не зачита правата, залегнали в тези членове. 

Основният акт на общата политика в областта на рибарството за управление на 
риболовния капацитет през 2001 г. – годината на оплакването на вносителя до 
ирландския омбудсман, е Решение № 97/413/ЕО на Съвета от 26 юни 1997 г. относно 
целите и подробните правила за преструктуриране на риболовния сектор на Общността 
за периода от 1 януари 1997 г. до 31 декември 2001 г., с цел постигането на равновесие 
на устойчива основа между ресурсите и тяхната експлоатация. Това решение определя 
цели за капацитета и намаляването на усилието и въвежда правила, съгласно които 
държавите членки е трябвало да установят „.... постоянен режим за контрол на 
обновяването на флота. Този режим определя, сегмент по сегмент, съотношенията 
на влизащите/излизащите плавателни съдове, които ще гарантират, че риболовният 
капацитет за периода ще бъде намален до определените равнища“ (член 6, параграф 2 
от Решение № 97/413/ЕО на Съвета). Държавите членки бяха задължени да представят 
национална многогодишна програма за ориентиране за своите риболовни флоти, която 
Комисията да оцени и да одобри, ако установи, че е в съответствие с целите на 
решението на Съвета. 

Решение № 98/125/ЕО на Комисията от 16 декември 1998 г. одобри многогодишната 
програма за ориентиране на Ирландия за периода от 1997–2001 г. Съгласно член 2 от 
посоченото решение дадена държава членка трябва да съобщава за одобрение режима 
на влизане/излизане на плавателни съдове, който тя ще се стреми да прилага в рамките 

                                               
1 За пълния доклад на ирландския омбудсман вж.: 

http://www.ombudsman.gov.ie/en/Publications/Investigation-Reports/government-departments-other-public-

bodies/Lost-at-Sea/Lost-at-Sea.pdf (от сега нататък се нарича „доклад на ирландския омбудсман).
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на многогодишната програма за ориентиране. Макар че според регистрите на 
Комисията Ирландия е уведомила за своята схема за влизане/излизане, тя не е 
уведомила в частност за схемата „Изгубени в морето“, която е предмет на настоящата 
петиция. Тази информация беше предоставена и на Парламента от Комисията в нейния 
отговор на въпроса с искане за писмен отговор от члена на ЕП Джим Хигинс през 
януари 2006 г. (E-0171/06). В своя въпрос членът на ЕП Хигинс се позовава на 
денонсирането от страна на ирландския омбудсман на схемата „Изгубени в морето“ 
като „имаща сериозни недостатъци и пропуски“. В своя отговор Комисията посочи, че 
тъй като схемата не е била представена от Ирландия, Комисията „.... не е запозната с 
условията на такава схема, начините, по които тя е направена публично достояние, и 
крайния срок, определен за заявленията, (и следователно) не е в състояние да оцени 
или одобри схемата“.

Съвместимостта на тази схема с правилата на общата политика в областта на 
рибарството обаче вече не може да бъде оценена, тъй като по това време Комисията не 
е разполагала с възможността да установява дали нейното изпълнение е щяло да 
изложи на риск постигането на целите за управление на капацитета. 

Заключение

Комисията не счита, че е подходящо да започва производство за установяване на 
неизпълнение на задължения срещу Ирландия.


