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Betreft: Verzoekschrift 1938-/2012, ingediend door Danny Byrne (Ierse nationaliteit), 
over discriminatie door de Ierse autoriteiten bij de tenuitvoerlegging van de 
Lost at Sea-regeling

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over de manier waarop de Ierse autoriteiten de krachtens Verordening (EG) 
nr. 2371/2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in 
het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid ingestelde Lost at Sea-regeling hebben 
uitgevoerd. Volgens indiener was hierbij sprake van discriminatie. De Lost at Sea-regeling 
had tot doel vissers die viscapaciteit hadden verloren vanwege het vergaan van hun 
vissersschip op zee deze capaciteit toch te laten opnemen in de regeling op basis waarvan 
vissers "nieuwe" capaciteit alleen mogen verwerven wanneer zij "oude" capaciteit intrekken. 
Indiener heeft een klacht ingediend bij de Ierse ombudsman over de tenuitvoerlegging van 
deze regeling. De ombudsman was van mening dat de regeling niet correct was uitgevoerd en 
stelde een speciaal verslag op waarin de tekortkomingen werden beschreven. Het verslag 
werd voorgelegd aan het Ierse parlement. Volgens indiener is het verslag nooit besproken of 
doorgestuurd naar de verantwoordelijke commissie. Indiener stelt dat dit een inbreuk is op het 
Handvest van de grondrechten door de Ierse autoriteiten in de tenuitvoerlegging van de 
regeling, die deel uitmaakt van het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2013



PE527.897v02-00 2/3 CM\1015887NL.doc

NL

Indiener vraagt het Europees Parlement de aanbevelingen van de Ierse ombudsman te 
schragen. In diens speciale verslag over zijn zaak werd geconcludeerd dat hij financiële 
compensatie van de Ierse regering zou moeten ontvangen op grond van onregelmatigheden in 
de opstelling en uitvoering van de Lost at Sea-compensatieregeling — een regeling bedoeld 
om tegemoet te komen aan de behoeften van eigenaars van vaartuigen die hun schip op zee 
hadden verloren.  Deze regeling was slechts gedurende enkele maanden in 2001 van kracht en 
kan daarom niet meer worden toegepast om het verzoek van de heer Byrne in te willigen —
namelijk het verstrekken van viscapaciteit om het door zijn familie in 1981 op zee verloren 
schip te vervangen. Daarnaast werd ook de door de Ierse ombudsman aanbevolen alternatieve 
financiële compensatie1, berekend op grond van de huidige regeling voor het verminderen van 
de viscapaciteit, door de Ierse regering geweigerd.

De Commissie merkt op dat door indiener noch in het verslag van de ombudsman enige 
tegenstrijdigheid wordt gemeld tussen de voorschriften van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB) en de beginselen die zijn vastgelegd in artikel 20 ("gelijke behandeling 
van Europese burgers voor de wet") en artikel 41 ("recht van eenieder dat zijn zaken 
onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen en organen van de 
Unie worden behandeld") van het EU-Handvest van de grondrechten. Het is alleen de Lost at 
Sea-regeling, die door de Ierse autoriteiten is ingesteld, die naar verluidt de in die artikelen 
vastgelegde rechten niet eerbiedigt. 

Het belangrijkste GVB-besluit over beheer van viscapaciteit daterend van 2001, het jaar 
waarin indiener zijn klacht bij de Ierse ombudsman heeft neergelegd, was Beschikking 
97/413/EG van de Raad van 26 juni 1997 inzake de doelstellingen en bepalingen voor de 
herstructurering, in de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2001 van de 
communautaire visserijsector met het oog op de totstandbrenging van een duurzaam 
evenwicht tussen de visbestanden en de exploitatie daarvan. In deze beschikking werden 
doelstellingen voor capaciteits- en inspanningsvermindering vastgesteld en bepalingen 
ingevoerd voor "...de invoering in elke lidstaat van een permanente regeling voor een 
gecontroleerde vernieuwing van de vloot. Die regeling bepaalt voor elk vlootsegment het 
aantal in- en uitgaande bewegingen van de vaartuigen dat er in de betrokken periode voor 
moet zorgen dat de vangstcapaciteit per type vaartuig tot het vastgestelde niveau wordt 
teruggebracht." (artikel 6, lid 2, van Beschikking 97/413/EG van de Raad). De lidstaten 
dienden een nationaal meerjarig oriëntatieprogramma voor hun vissersvloten in te dienen. Dat 
diende door de Commissie te worden geëvalueerd en goedgekeurd indien werd bevonden dat 
het aan de doelstellingen van de beschikking van de Raad voldeed. 

Beschikking 98/125/EG van de Raad van 16 december 1998 keurde het meerjarig 
oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van Ierland voor de periode van 1997 tot en met 
2001 goed. Volgens artikel 2 van die beschikking diende de lidstaat de volgens het meerjarig 
oriëntatieprogramma uit te voeren regeling inzake inschrijvingen in/uitschrijvingen uit het 
vlootregister ter goedkeuring te bezorgen. Hoewel Ierland, volgens de stukken van de 
Commissie, zijn regeling inzake inschrijvingen in/uitschrijvingen uit het vlootregister heeft 

                                               
1

Voor het volledige verslag van de ombudsman, zie: 

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

bodies/Lost-at-Sea/Lost-at-Sea.pdf (voortaan "verslag van de Ierse ombudsman" genoemd).
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aangemeld, heeft het niet de bijzondere Lost at Sea-regeling, die het voorwerp van dit 
verzoekschrift is, aangemeld. Deze informatie werd ook door de Commissie aan het 
Parlement verstrekt als antwoord op een schriftelijke vraag van EP-lid Jim Higgins in januari 
2006 (E-0171/06). In deze vraag noemde EP-lid Higgins het hekelen van de Lost at Sea-
regeling door de Ierse ombudsman "ernstig tekortschietend en gebrekkig". In haar antwoord 
merkt de Commissie op dat zij, aangezien Ierland de regeling niet had ingediend,  niet op de 
hoogte was van de voorwaarden van een dergelijke regeling, de manieren waarop deze 
bekend was gemaakt en de voor de toepassingen bepaalde termijn (en daarom) niet in staat 
was de regeling te beoordelen of goed te keuren".

De verenigbaarheid van deze regeling met GVB-voorschriften kan echter niet meer worden 
getoetst, aangezien de Commissie toentertijd niet de mogelijkheid had vast te stellen of de 
tenuitvoerlegging ervan het behalen van de capaciteitsbeheerdoelstellingen in gevaar zou 
hebben gebracht. 

Conclusies

De Commissie acht het instellen van inbreukprocedures tegen Ierland ongepast.


