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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1938/2012 του Danny Byrne, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακρίσεις από τις ιρλανδικές αρχές κατά την εφαρμογή του προγράμματος 
«Lost at Sea»

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τον τρόπο με τον οποίο εφάρμοσαν οι ιρλανδικές αρχές το 
πρόγραμμα «Lost at Sea», σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 για τη 
διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν σημειωθεί διακρίσεις εν προκειμένω. 
Στόχος του προγράμματος «Lost at Sea» ήταν να επιτρέψει στους αλιείς που είχαν χάσει 
αλιευτική ικανότητα λόγω της απώλειας του σκάφους τους στη θάλασσα, να περιλάβουν 
παρόλα αυτά την εν λόγω απολεσθείσα ικανότητα στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου οι 
αλιείς μπορούν να αποκτήσουν «νέα» ικανότητα μόνον εφόσον αποσύρουν την «παλαιά». Ο 
αναφέρων κατήγγειλε στον ιρλανδό Διαμεσολαβητή την εφαρμογή του προγράμματος. Ο 
Διαμεσολαβητής ήταν της γνώμης ότι το πρόγραμμα δεν εφαρμόσθηκε ορθώς και κατήρτισε 
ειδική έκθεση όπου περιγράφονταν οι σχετικές αδυναμίες. Η έκθεση υποβλήθηκε στο 
ιρλανδικό κοινοβούλιο. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, δεν τέθηκε ποτέ προς συζήτηση ούτε 
παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι αυτό συνεπάγεται 
παραβίαση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από τις ιρλανδικές αρχές κατά την 
εφαρμογή του προγράμματος, το οποίο εντάσσεται στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013
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Ο αναφέρων ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει τις συστάσεις του 
ιρλανδού Διαμεσολαβητή, του οποίου η ειδική έκθεση για την περίπτωσή του κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υπάρξει θεματική αντιστάθμιση από την κυβέρνηση της 
Ιρλανδίας λόγω των παρατυπιών κατά τη σύνταξη και υλοποίηση του προγράμματος 
αντιστάθμισης Lost at Sea, ένα σύστημα το οποίο έχει ως σκοπό να αντιμετωπίσει τις 
ανάγκες των κατόχων σκαφών οι οποίοι απώλεσαν τα σκάφη τους στη θάλασσα. Το εν λόγω 
σύστημα ήταν το 2001 σε λειτουργία μόνο για μερικούς μήνες και ως εκ τούτου δεν μπορεί 
πλέον να χρησιμοποιηθεί για να δοθεί στον κ. Byrne ότι έχει ζητηθεί, δηλαδή αλιευτική 
ικανότητα για να αντικαταστήσει το σκάφος το οποίο απώλεσε στη θάλασσα η οικογένειά
του το 1981. Επιπλέον, η εναλλακτική οικονομική αντιστάθμιση την οποία έχει προτείνει ο 
ιρλανδός Διαμεσολαβητής1, η οποία υπολογίστηκε με βάση το τρέχον σύστημα παύσης 
δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών, δεν έγινε δεκτή από την ιρλανδική κυβέρνηση.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι ούτε ο αναφέρων ούτε η έκθεση του Διαμεσολαβητή θίγει 
οιαδήποτε συστήματα ασυνέπειας μεταξύ των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 
(ΚΑΠ) με τις αρχές οι οποίες περιέχονται στο άρθρο 20 («ίση μεταχείριση των ευρωπαίων 
πολιτών ενώπιον του νόμου») και το άρθρο 41 («το δικαίωμα κάθε προσώπου στην 
αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέτασης των υποθέσεων του από τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης») του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αφορά μόνο το σύστημα Lost at Sea, που τέθηκε σε εφαρμογή από τις ιρλανδικές 
αρχές, το οποίο φέρεται ότι δεν σέβεται τα δικαιώματα τα οποία κατοχυρώνονται στα εν λόγω 
άρθρα. 

Η κύρια νομοθετική πράξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση της 
αλιευτικής ικανότητας το 2001, το έτος της καταγγελίας του αναφέροντος προς τον ιρλανδό 
Διαμεσολαβητή, ήταν η απόφαση του Συμβουλίου 97/413/ΕΚ της 26ης Ιουνίου 1997 σχετικά 
με τους στόχους και τους λεπτομερείς κανόνες για την αναδιάρθρωση, για την περίοδο από 
1ης Ιανουαρίου 1997 έως 31 Δεκεμβρίου 2001, του τομέα της κοινοτικής αλιείας με σκοπό 
την επίτευξη μιας διαρκούς ισορροπίας μεταξύ των πόρων και της εκμετάλλευσής τους. Η εν 
λόγω απόφαση καθόριζε τους στόχους μείωσης της ικανότητας και της προσπάθειας στον 
τομέα της αλιείας και θέσπιζε κανόνες σύμφωνα με τους οποίους κάθε κράτος μέλος έπρεπε 
να θέσει σε εφαρμογή «μόνιμο καθεστώς ελέγχου της ανανέωσης του στόλου». Το καθεστώς 
αυτό καθορίζει, ανά τμήμα, τον λόγο μεταξύ εγγραφών και διαγραφών των σκαφών ο οποίος 
εξασφαλίζει, για τη συγκεκριμένη περίοδο, ότι οι αλιευτικές ικανότητες, ανά τύπο/σκάφος, θα 
μειωθούν στα καθοριζόμενα επίπεδα» (Άρθρο 6 παράγραφος 2 της απόφαση του Συμβουλίου 
97/413/ΕΚ). Τα κράτη μέλη έπρεπε να υποβάλουν ένα εθνικό πολυετές πρόγραμμα 
προσανατολισμού για τους αλιευτικούς τους στόλους, το οποίο η Επιτροπή έπρεπε να 
αξιολογήσει και να εγκρίνει, εάν θεωρούσε ότι ήταν σύμφωνο με τους στόχους της απόφασης 
του Συμβουλίου. 

Η απόφαση της Επιτροπής 98/125/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1998 ενέκρινε το ιρλανδικό 
πολυετές πρόγραμμα προσανατολισμού για την περίοδο 1997 έως 2001. Σύμφωνα με το 
άρθρο 2 της εν λόγω απόφασης, το κράτος μέλος έπρεπε να ανακοινώσει για έγκριση το 

                                               
1

Για την πλήρη έκθεση του ιρλανδού Διαμεσολαβητή βλέπε: 

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

bodies/Lost-at-Sea/Lost-at-Sea.pdf (στο εφεξής καλούμενη ως έκθεση του ιρλανδού Διαμεσολαβητή).
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καθεστώς ένταξης/απόσυρσης σκαφών και να το θέσει σε εφαρμογή στο πλαίσιο του 
πολυετούς προγράμματος προσανατολισμού. Σύμφωνα με τα αρχεία της Επιτροπής, παρά το 
γεγονός ότι η Ιρλανδία κοινοποίησε το σύστημα ένταξης/απόσυρσης, δεν κοινοποίησε το 
ειδικότερο σύστημα Lost at Sea που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας αναφοράς. Η εν 
λόγω πληροφορία παρασχέθηκε επίσης στο Κοινοβούλιο από την Επιτροπή και στην 
απάντησή της στη γραπτή ερώτηση από τον βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jim 
Higgins τον Ιανουάριο 2006 (E-0171/06). Στην ερώτησή του ο βουλευτής Higgins 
αναφέρθηκε στην καταγγελία του ιρλανδού Διαμεσολαβητή σχετικά με το σύστημα Lost at 
Sea ως «εξαιρετικά ελλιπές και ανεπαρκές» . Στην απάντησή της, η Επιτροπή παρατηρεί ότι 
επειδή το εν λόγω σύστημα δεν έχει υποβληθεί από την Ιρλανδία, η Επιτροπή δεν «... είχε 
επίγνωση των όρων ενός παρόμοιου συστήματος, τον τρόπο με τον οποίο δημοσιοποιήθηκε και 
τις προθεσμίες που καθορίζονται για τις αιτήσεις (και ως εκ τούτου) δεν ήταν σε θέση να 
αξιολογήσει ή να εγκρίνει το εν λόγω σύστημα».

Η συμβατότητα του συστήματος αυτού με τους κανόνες της ΚΑΠ δεν μπορούν όμως, πλέον, 
να αξιολογηθούν, επειδή η Επιτροπή δεν είχε τη δυνατότητα κατά τη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή να βεβαιωθεί κατά πόσο ή όχι η εφαρμογή του θα έθετε σε κίνδυνο την επίτευξη των 
στόχων διαχείρισης της ικανότητας. 

Συμπέρασματα

Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι είναι ενδεδειγμένη η έναρξη της διαδικασίας επί παραβάσει κατά 
τη Ιρλανδίας.


