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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1938/2012, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Danny 
Byrne, par Īrijas iestāžu veiktu diskrimināciju attiecībā uz shēmas Lost at Sea 
īstenošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs nosoda to, kā Īrijas varas iestādes īsteno shēmu Lost at Sea saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu 
izmantošanu, kas attiecas uz kopējo zivsaimniecības politiku. Lūgumraksta iesniedzējs norāda 
uz diskrimināciju šajā sakarā. Shēmas Lost at Sea mērķis bija ļaut zvejniekiem, kuri ir 
zaudējuši zvejas jaudu saistībā ar jūrā nogrimušu kuģi, iekļaut šo jaudu šajā shēmā, kas 
paredz, ka zvejniekiem var noteikt jaunu jaudu, ja tie atsauc līdzšinējo jaudu. Lūgumraksta 
iesniedzējs iesniedza sūdzību Īrijas ombudam saistībā ar šīs shēmas īstenošanu. Ombuds 
secināja, ka šī shēma tiek īstenota nepareizi, un sagatavoja īpašu ziņojumu, kurā bija norādītas 
nepilnības. Šis ziņojums tika iesniegts Īrijas parlamentā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
atbildīgajā komitejā šis ziņojums netika izskatīts. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
tādējādi Īrijas varas iestādes ir pārkāpušas Pamattiesību hartas nosacījumus attiecībā uz šīs 
shēmas īstenošanu, kas ir daļa no ES kopējās zivsaimniecības politikas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 24. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu informēt par Īrijas ombuda ieteikumiem, 
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kura īpašajā ziņojumā par viņa lietu tika secināts, ka viņam no Īrijas valdības jāsaņem 
finansiāla kompensācija, pamatojoties uz kompensācijas shēmas Lost at Sea nepilnībām, kas 
radušās tās izstrādē un īstenošanā; tā paredzēta, lai risinātu to laivu īpašnieku vajadzības, kuru 
kuģi nogrimuši jūrā. Šī shēma darbojās tikai dažus mēnešus 2001. gadā, un tādēļ tā vairs nav 
izmantojama, lai Danny Byrne nodrošinātu to, ko viņš pieprasīja, proti, zvejas jaudu, lai 
aizstātu kuģi, kas tā ģimenei nogrimis jūrā 1981. gadā. Turklāt Īrijas valdība noraidīja arī 
Īrijas ombuda ieteikto alternatīvo finansiālo kompensāciju1, kas aprēķināta, pamatojoties uz 
pašreizējās zvejas jaudas pārtraukšanas shēmu.

Komisija atzīmē, ka ne lūgumraksta iesniedzējs, ne ombuda ziņojums neskar jautājumus 
saistībā ar kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) noteikumu neatbilstību principiem, kas 
iekļauti ES Pamattiesību hartas 20. pantā („visas personas ir vienlīdzīgas likuma priekšā”) un 
41. pantā („ikvienai personai ir tiesības uz objektīvu, godīgu un pieņemamā termiņā veiktu 
jautājumu izskatīšanu Savienības iestādēs un struktūrās”). Tikai Īrijas valsts iestāžu ieviestā 
shēma Lost at Sea, iespējams, neievēro šajos pantos iekļautās tiesības. 

Galvenais KZP akts par zvejas jaudas pārvaldību toreiz, 2001. gadā, kurā lūgumraksta 
iesniedzējs iesniedza sūdzību Īrijas ombudam, bija Padomes 1997. gada 26. jūnija 
Lēmums 97/413/EK par mērķiem un sīki izstrādātiem noteikumiem Kopienas zivsaimniecības 
sektora pārstrukturēšanai laika posmā no 1997. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 31. decembrim 
nolūkā sasniegt ilgtspējīgu līdzsvaru starp resursiem un to izmantošanu. Ar šo lēmumu 
noteica jaudas un piepūles samazinājuma mērķus un ieviesa noteikumus, kā dēļ dalībvalstīm 
bija jāievieš „(..) pastāvīgs flotes atjaunināšanas kontroles režīms. Šis režīms noteiks, ņemot 
vērā katru atsevišķo segmentu, attiecību starp kuģu iekļaušanu/izslēgšanu, kas uz attiecīgo 
laika posmu nodrošinās, ka katra kuģa veida zvejas jauda tiks samazināta līdz noteiktam 
līmenim” (Padomes Lēmuma 97/413/EK 6. panta 2. punkts). Dalībvalstīm bija jāiesniedz 
valsts daudzgadu vadības programma to zvejas flotēm, kas Komisijai bija jāizvērtē un 
jāapstiprina, ja tika secināts, ka tā atbilst Padomes lēmuma mērķiem. 

Ar Komisijas 1998. gada 16. decembra Lēmumu 98/125/EK apstiprināja Īrijas daudzgadu 
vadības programmu laika posmam no 1997. gada līdz 2001. gadam. Saskaņā ar šī lēmuma 
2. pantu dalībvalstij bija jāziņo par kuģu iekļaušanas/izslēgšanas režīma apstiprināšanu, ko tā 
saskaņā ar daudzgadu vadības programmu centīsies īstenot. Lai gan saskaņā ar Komisijas 
reģistriem Īrija informēja par savu iekļaušanas/izslēgšanas shēmu, tā neziņoja par šo konkrēto 
Lost at Sea shēmu, kas ir šī lūgumraksta temats. Šo informāciju Komisija sniedza arī 
Parlamentam, atbildot uz Eiropas Parlamenta deputāta Jim Higgins rakstisko jautājumu 
2006. gada janvārī (E-0171/06). Šajā jautājumā Eiropas Parlamenta deputāts Jim Higgins
nodēvēja Īrijas ombuda shēmas Lost at Sea denonsēšanu par „nopietni nepilnīgu un ar 
ievērojamiem trūkumiem”. Savā atbildē Komisija atzīmēja, ka, ņemot vērā to, ka Īrija shēmu 
neiesniedza, Komisija „nebija informēta par šīs shēmas noteikumiem, veidiem, kādos tā ir 
tikusi publiskota, un termiņu, kas noteikts pieteikumiem, (un tādēļ) nevarēja shēmu izvērtēt 
vai apstiprināt”.

Tomēr šīs shēmas atbilstību KZP noteikumiem vairs nevar izvērtēt, jo Komisijai tolaik nebija 

                                               
1 Īrijas ombuda pilnīgu ziņojumu skatīt: http://www.ombudsman.gov.ie/en/Publications/Investigation-
Reports/government-departments-other-public-bodies/Lost-at-Sea/Lost-at-Sea.pdf (turpmāk tekstā saukts par 
Īrijas ombuda ziņojumu).
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iespējams noskaidrot, vai tās īstenošana apdraudētu jaudas pārvaldības mērķu sasniegšanu. 

Secinājumi

Komisija neuzskata, ka būtu atbilstoši sākt pārkāpuma procedūru pret Īriju.


