
CM\1015887DA.doc PE527.897v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

19.12.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1938/2012 af Danny Byrne, irsk statsborger, om de irske 
myndigheders forskelsbehandling i forbindelse med gennemførelsen af 
kompensationsordningen for forliste fiskerfartøjer

1. Sammendrag

Andrageren klager over den måde, hvorpå de irske myndigheder har gennemført 
kompensationsordningen for forliste fiskerfartøjer i henhold til forordning (EF) nr. 2371/2002 
om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles 
fiskeripolitik. Ifølge andrageren er der tale om forskelsbehandling. Formålet med 
kompensationsordningen var at give fiskere, der havde mistet deres fiskerikapacitet på grund 
af et forlist fartøj, mulighed for at medtage denne kapacitet i ordningen, eftersom fiskere først 
kan erhverve "ny" kapacitet, når den "gamle" kapacitet er inddraget. Andrageren har klaget 
over gennemførelsen af ordningen til den irske ombudsmand. Ombudsmanden fastslog, at 
ordningen ikke var blevet gennemført korrekt, og udarbejdede en særberetning, som beskrev 
manglerne herved. Denne beretning blev fremsendt til det irske parlament. Ifølge andrageren 
blev beretningen aldrig drøftet eller videresendt til det kompetente udvalg. Andrageren 
hævder, at de irske myndigheder har krænket chartret om grundlæggende rettigheder i 
forbindelse med gennemførelsen af kompensationsordningen, som er en del af EU's fælles 
fiskeripolitik.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2013
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Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at støtte henstillingerne fra den irske 
ombudsmand, der i sin særberetning om denne sag konkluderede, at andrageren skulle have 
økonomiske erstatning fra den irske regering som følge af uregelmæssigheder i udformningen 
og gennemførelsen af kompensationsordningen i forbindelse med forliste fiskerfartøjer, en 
ordning, der havde til formål at dække behovene hos fartøjsejere, der havde mistet deres fartøj 
på havet. Denne ordning var kun gældende i nogle få måneder i 2001 og kan derfor ikke 
længere bruges til at give hr. Byrne, hvad han anmoder om, nemlig fiskerikapacitet til 
erstatning for det fartøj, hans familie mistede på havet i 1981. Desuden har den irske regering 
også afvist at give den alternative økonomiske kompensation, som den irske ombudsmand1

havde anbefalet, og som var beregnet på grundlag af den nuværende oplægningsordning for 
fiskerfartøjer.

Kommissionen noterer sig, at hverken andrageren eller ombudsmandens beretning rejser 
noget spørgsmål om uoverensstemmelse mellem reglerne i den fælles fiskeripolitik og de 
principper, der er forankret i artikel 20 ("Alle mennesker er lige for loven") og artikel 41 
("Enhver har ret til at få sin sag behandlet uvildigt, retfærdigt og inden for en rimelig frist af 
Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer") i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Det er kun kompensationsordningen i forbindelse med forliste 
fiskerfartøjer, der blev indført af de irske myndigheder, der angiveligt ikke respekterer de 
rettigheder, som er forankret i ovennævnte artikler. 

Den vigtigste retsakt om forvaltning af den fælles fiskeripolitik i 2001, som er det år, hvor 
andrageren indgav klage til den irske ombudsmand, var Rådets beslutning 97/413/EF af 26. 
juni 1997 om mål og detaljerede regler for en omstrukturering af Fællesskabets fiskerisektor i 
perioden 1. januar 1997 til 31. december 2001 med henblik på at opnå en bæredygtig ligevægt 
mellem ressourcerne og udnyttelsen heraf. I denne beslutning blev der fastsat reduktionsmål 
for kapacitet og indsats og indført regler, ifølge hvilke medlemsstaterne skulle etablere "en 
permanent ordning for kontrolleret fornyelse af flåden. Denne ordning fastlægger for hver 
enkelt fartøjskategori den ind- og udsejlingskoefficient, som i den pågældende periode sikrer, 
at fiskerikapaciteten for hver fartøjstype bringes ned på det fastsatte niveau".
Medlemsstaterne skulle indgive et flerårigt udviklingsprogram for deres fiskerflåder, som 
Kommissionen skulle evaluere og godkende, hvis den fandt dem i overensstemmelse med 
målene i Rådets beslutning. 

Med Kommissionens beslutning 98/125/EF af 16. december 1997 blev det irske flerårige 
udviklingsprogram for perioden 1997-2001 godkendt. Ifølge artikel 2 i den beslutning skulle 
medlemsstaten med henblik på godkendelse meddele Kommissionen den ordning for fartøjers 
ind- og udsejling, som den ville forsøge at gennemføre i henhold til det flerårige 
udviklingsprogram. Selv om Irland ifølge Kommissionens optegnelser gav meddelelse om sin 
ordning for fartøjers ind- og udsejling, gav det ingen meddelelse om den særlige 
kompensationsordning i forbindelse med forliste fiskerfartøjer, som er genstand for dette 
andragende. Disse oplysninger fik Parlamentet også af Kommissionen, da den besvarede en 
skriftlig forespørgsel fra MEP Jim Higgins i januar 2006 (E-0171/06). Jim Higgins henviste i 

                                               
1

Den fulde beretning fra den irske ombudsmand kan ses på: 

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

bodies/Lost-at-Sea/Lost-at-Sea.pdf (i det følgende benævnt den irske ombudsmands beretning).
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sin forespørgsel til den irske ombudsmands kritisk af kompensationsordningen i forbindelse 
med forliste fiskerfartøjer, og kaldte den meget mangelfuld og anløben. Kommissionen 
anførte i sit svar, at den, eftersom ordningen ikke var blevet forelagt af Irland,  ikke var klar 
over betingelserne i en sådan ordning, på hvilken måde den var blevet offentliggjort, og 
hvilken frist der var fastsat for anvendelsen, og at den derfor ikke var i stand til at vurdere 
eller godkende ordningen.

Overensstemmelsen mellem denne ordning og reglerne i den fælles fiskeripolitik kan 
imidlertid ikke længere vurderes, fordi Kommissionen ikke på det pågældende tidspunkt 
havde mulighed for at konstatere, om gennemførelsen af ordningen ville have været en 
hindring for at nå de opstillede forvaltningsmål. 

Konklusioner

Kommissionen finder det ikke hensigtsmæssigt at overveje at indlede en 
traktatbrudsprocedure mod Irland.


