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Tema: Peticija Nr. 1938/2012 dėl Airijos valdžios institucijų diskriminacijos 
įgyvendinant programą „Prarasti jūroje“ (angl. „Lost at Sea“), kurią pateikė 
Airijos pilietis Danny Byrne

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl to, kaip Airijos valdžios institucijos pagal Reglamento 
(EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrą 
žuvininkystės politiką nuostatas įgyvendino programą „Prarasti jūroje“. Pasak jo, čia būta 
diskriminacijos. Programos „Prarasti jūroje“ tikslas buvo leisti dėl laivo jūroje praradimo 
žvejybos pajėgumo netekusiems žvejams vis tiek įtraukti šį pajėgumą į šią programą, pagal 
kurią žvejai gali įgyti naują pajėgumą, tik jeigu sumažina senąjį. Dėl šios programos 
įgyvendinimo peticijos pateikėjas pateikė skundą Airijos ombudsmenui. Ombudsmenas 
laikėsi nuomonės, kad ši programa nebuvo įgyvendinama tinkamai, ir parengė specialią 
ataskaitą, kurioje išdėstė nustatytus trūkumus. Ši ataskaita buvo pateikta Airijos parlamentui. 
Pasak peticijos pateikėjo, ši ataskaita niekada nebuvo svarstyta ar perduota atsakingam 
komitetui. Peticijos pateikėjas teigia, kad taip Airijos valdžios institucijos, įgyvendindamos 
minėtą programą, kuri yra ES bendros žuvininkystės politikos dalis, pažeidžia ES pagrindinių 
teisių chartiją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

„Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento paremti rekomendacijas, pateiktas Airijos 
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ombudsmeno, kuris savo specialiojoje ataskaitoje šiuo klausimu padarė išvadą, kad peticijos 
pateikėjas turėtų gauti kompensaciją iš Airijos vyriausybės dėl pažeidimų, padarytų rengiant 
ir įgyvendinant programos „Prarasti jūroje“ kompensavimo sistemą, sukurtą siekiant tenkinti 
savo laivus jūroje praradusių laivų savininkų poreikius. 2001 m. ši sistema veikė tik keletą 
mėnesių ir todėl daugiau negali būti taikoma siekiant suteikti peticijos pateikėjui tai, ko jis 
prašo, būtent žvejybos pajėgumą 1981 m. jo šeimos jūroje prarastam laivui pakeisti. Be to, 
Airijos vyriausybė taip pat atsisakė suteikti Airijos ombudsmeno rekomenduotą alternatyvią 
finansinę kompensaciją1, apskaičiuotą remiantis dabar galiojančia žvejybos pajėgumo 
eksploatacijos nutraukimo programa.

Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad nei peticijos pateikėjas, nei ombudsmenas savo 
ataskaitoje nekelia jokių klausimų dėl bendros žuvininkystės politikos taisyklių 
nesuderinamumo su principais, įtvirtintais Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20 
straipsnyje („Prieš įstatymą visi lygūs“) ir 41 straipsnyje („Kiekvienas asmuo turi teisę į tai, 
kad Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai jo reikalus tvarkytų nešališkai, teisingai ir per 
kiek įmanomai trumpesnį laiką.“). Šiuose straipsniuose įtvirtintų teisių tariamai nepaisyta tik 
Airijos valdžios institucijoms įgyvendinant programą „Prarasti jūroje“.

Pagrindinis bendros žuvininkystės politikos teisės aktas dėl žvejybos pajėgumo valdymo 
2001 m., tais metais, kai peticijos pateikėjas kreipėsi į Airijos ombudsmeną, buvo 1997 m. 
birželio 26 d. Tarybos sprendimas 97/413/EB dėl Bendrijos žuvininkystės sektoriaus 
restruktūrizavimo tikslų ir išsamių taisyklių laikotarpiu nuo 1997 m. sausio 1 d. iki 2001 m. 
gruodžio 31 d., siekiant pasiekti pusiausvyrą tausojančiu pagrindu tarp išteklių ir jų 
naudojimo. Šiuo sprendimu buvo nustatyti žvejybos pajėgumo ir pastangų mažinimo tikslai ir 
patvirtintos taisyklės, pagal kurias valstybės narės turėjo nustatyti „…nuolatinį laivyno 
atnaujinimo kontrolės režimą. Taikant šį režimą kiekvienam segmentui nustatomas į laivyną 
įtraukiamų ir iš jo pasitraukiančių laivų santykis, siekiant užtikrinti, kad žvejybos pajėgumas 
per nurodytą laikotarpį būtų sumažintas iki nustatyto lygio.“ (Tarybos sprendimo 97/413/EB 
6 straipsnio 2 dalis). Valstybės narės turėjo pateikti nacionalines daugiametes savo žvejybos 
laivyno valdymo programas, kurias Komisija turėjo įvertinti ir, nustačiusi, kad jos atitinka 
Tarybos sprendimo tikslus, patvirtinti. 

Airijos daugiametė 1997–2001 m. valdymo programa patvirtinta 1998 m. gruodžio 16 d. 
Komisijos sprendimu. Pagal to sprendimo 2 straipsnį valstybė narė turėjo pateikti tvirtinti 
laivų įtraukimo į laivyną ir pasitraukimo iš jo programą, kurią siektų įgyvendinti pagal 
daugiametę valdymo programą. Remiantis Komisijos archyve saugomais dokumentais, Airija 
pranešė apie savo laivų įtraukimo į laivyną ir pasitraukimo iš jo programą, tačiau apie 
konkrečią programą „Prarasti jūroje“, dėl kurios ši peticija pateikta, nepranešė. Komisija šią 
informaciją taip pat pateikė Parlamentui savo atsakyme į 2006 m. sausio mėn. EP nario Jimio 
Higginso raštu pateiktą klausimą (E-0171/06). Savo klausime EP narys J. Higgins rėmėsi 
Airijos ombudsmeno pranešimu, kad programa „Prarasti jūroje“ yra „labai netobula ir turi 
didelių trūkumų“. Savo atsakyme Komisija pažymėjo, kad, kadangi Airija nepateikė 
programos, Komisija „nežinojo apie tokios programos sąlygas, jos viešinimo būdus ir 

                                               
1

Išsami Airijos ombudsmeno ataskaita pateikta šiuo adresu: 

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

bodies/Lost-at-Sea/Lost-at-Sea.pdf (dabar nurodoma kaip Airijos ombudsmeno ataskaita).
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paraiškų pateikimui nustatytus terminus (ir todėl) negalėjo įvertinti arba patvirtinti 
programos“.

Vis dėlto jau gali būti neįmanoma įvertinti šios programos suderinamumo su BŽP 
taisyklėmis, nes tuo metu Komisija neturėjo galimybės nustatyti, ar dėl jos įgyvendinimo būtų 
kilęs pavojus nepasiekti pajėgumo valdymo tikslų. 

Išvados

Komisija nemano, kad būtų tinkama pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą Airijos 
atžvilgiu.“


