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Tárgy: Danny Byrne ír állampolgár által benyújtott 1938/2012. számú petíció a 
tengerbe veszett hajókra vonatkozó rendszer végrehajtása során az ír 
hatóságok által alkalmazott megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja azt a módot, ahogyan az ír hatóságok végrehajtják a halászati 
erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról 
szóló 2371/2002/EK irányelv alapján elindított, a tengerbe veszett hajókra vonatkozó 
rendszert. A petíció benyújtója szerint megkülönböztetés történt. A tengerbe veszett hajókra 
vonatkozó rendszer célja, hogy azon halászok számára, amelyek halászati kapacitásuk egy 
részét elvesztették, mert hajójuk a tengerbe veszett, mindezek ellenére beszámíthassák az 
elveszett kapacitást is abba a rendszerbe, amelynek értelmében a halászok akkor 
igényelhetnek „új” kapacitást, ha visszavonják a „régi” kapacitás egy részét. A petíció 
benyújtója panaszt nyújtott be az ír ombudsmanhoz a rendszer végrehajtása miatt. Az 
ombudsman úgy vélte, hogy a rendszert nem megfelelően hajtották végre, és különjelentést 
készített a hiányosságokról. A jelentést benyújtották az ír parlamentnek. A petíció benyújtója 
szerint a jelentést nem vitatták meg, és nem továbbították az illetékes bizottságnak. A petíció 
benyújtója kijelenti, hogy ez azt jelenti, hogy az Unió közös halászati politikájának részét 
képező rendszer végrehajtása során az ír hatóságok megsértik az Alapjogi Chartát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. december 19.

A petíció benyújtója azt kéri az Európai Parlamenttől, hogy támogassa az ír ombudsman 
ajánlásait, akinek az esettel kapcsolatos különjelentése arra a következtetésre jutott, hogy a 
petíció benyújtójának pénzügyi kártalanítást kellene kapnia az ír kormánytól a tengerbe 
veszett hajókra vonatkozó rendszer megszövegezésének és végrehajtásának szabálytalanságai 
miatt, amely rendszer célja azon halászok szükségleteinek kezelése, akik hajója a tengerbe 
veszett. Ez a rendszer csupán néhány hónapig működött 2001-ben, ezért ennek alapján már 
nem lehet eleget tenni Danny Byrne kérésének, vagyis nem lehet számára halászati kapacitást 
biztosítani a helyett a hajó helyett, amely a családja birtokában volt, és 1981-ben a tengerbe 
veszett. Ezenkívül az ír kormány az ír ombudsman által javasolt – és a halászati kapacitás 
leszerelésének jelenleg működő rendszere alapján kalkulált – alternatív pénzügyi 
kártalanítást1 is elutasította.

A Bizottság megjegyzi, hogy sem a petíció benyújtója, sem az ombudsman jelentése nem veti 
fel, hogy a közös halászati politika szabályai ne lennének összhangban az Európai Unió 
Alapjogi Chartája 20. és 41. cikkében említett elvekkel (az európai polgárokat megillető 
törvény előtti egyenlőség elvével, illetve azzal a mindenkit megillető joggal, hogy ügyeit az 
Unió intézményei, szervei és hivatalai részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű 
határidőn belül intézzék). Egyedül az ír hatóságok által a tengerbe veszett hajókra 
vonatkozóan bevezetett rendszer az, amely állítólag nem tartja tiszteletben a fenti cikkekben 
említett jogokat. 

2001-ben, amikor a petíció benyújtója az ír ombudsmannál panaszt tett, a közös halászati 
politika halászati kapacitáskezelésre vonatkozó legfőbb jogi aktusa a Közösség halászati 
ágazatának az erőforrások és kiaknázásuk közötti fenntartható egyensúly elérése céljából az 
1997. január 1-je és 2001. december 31-e közötti szerkezetátalakítására vonatkozó 
célkitűzésekről és részletes szabályokról szóló, 1997. június 26-i 97/413/EK tanácsi határozat 
volt. E határozat rögzítette a kapacitás- és erőkifejtés-csökkentési célokat, valamint olyan 
szabályokat vezetett be, amelyek értelmében a tagállamoknak létre kellett hozniuk „…a 
flottamegújítás állandó ellenőrzési rendjét. E rendszer minden szegmens esetében 
meghatározza a hajók belépésének és kilépésének arányát, ami biztosítja az érintett időszak 
esetében, hogy a hajók típusa szerinti halászati kapacitás a meghatározott szintre csökken” 
[nem hivatalos fordítás] (a 97/413/EK tanácsi határozat 6. cikkének (2) bekezdése). A 
tagállamoknak a halászati flottáikra vonatkozóan nemzeti többéves orientációs programot 
kellett benyújtaniuk, amelyet a Bizottság értékelt és hagyott jóvá, amennyiben úgy találta, 
hogy az megfelel a tanácsi határozat célkitűzéseinek. 

Az 1998. december 16-i 98/125/EK bizottsági határozat jóváhagyta az 1997 és 2001 közötti 
időszakra vonatkozó ír többéves orientációs programot. A határozat 2. cikke értelmében a 
tagállamnak jóvá kellett hagyatnia a hajók belépésének és kilépésének a többéves orientációs 
program keretében alkalmazni kívánt arányát. Habár – a Bizottság dokumentációja szerint –
Írország a hajók be- és kilépésére vonatkozó rendszerét bejelentette, nem ismertette a 

                                               
1 Az ombudsman teljes jelentését lásd: http://www.ombudsman.gov.ie/en/Publications/Investigation-

Reports/government-departments-other-public-bodies/Lost-at-Sea/Lost-at-Sea.pdf (a továbbiakban: az ír 

ombudsman jelentése).
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Bizottsággal a petíció tárgyát képező, a tengerbe veszett hajókra vonatkozó rendszerét. Ezt az 
információt a Bizottság Jim Higgins európai parlamenti képviselő 2006. januári, E-0171/06. 
számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszában a Parlamenttel is közölte. Jim 
Higgins képviselő úr kérdésében utalt az ír ombudsman azon vádjára, miszerint a tengerbe 
veszett hajókra vonatkozó rendszer „súlyosan hiányos és hibás”. A Bizottság válaszában 
megjegyezte, hogy mivel a rendszert Írország nem terjesztette elé, a Bizottság „…nem ismerte 
e rendszer feltételeit, és nem tudta, miként hozták azt nyilvánosságra, vagy milyen határidőket 
állapítottak meg az igénylések benyújtására, ezért nem állt módjában értékelni vagy 
jóváhagyni a rendszert”.

Ma már azonban nem állapítható meg, hogy a rendszer megfelelt-e a közös halászati politika 
szabályainak, mivel a Bizottságnak abban az időben nem volt lehetősége megbizonyosodni 
afelől, hogy a rendszer végrehajtása veszélyeztette-e a kapacitáskezelési célok elérését vagy 
sem. 

Következtetések

A Bizottság úgy véli, hogy nem szükséges Írország ellen kötelezettségszegési eljárást indítani.


