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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1938/2012, którą złożył Danny Byrne (Irlandia), w sprawie 
dyskryminowania przez władze Irlandii przy wdrażaniu programu Lost at 
Sea (umożliwiającego nabywanie łodzi odpowiadających pod względem 
zdolności połowowej łodziom utraconym na morzu)

1. Streszczenie petycji

Skarga składającego petycję dotyczy sposobu wdrażania przez władze Irlandii programu Lost 
at Sea (umożliwiającego nabywanie łodzi odpowiadających pod względem zdolności 
połowowej łodziom utraconym na morzu) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2371/2002 
w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej 
polityki rybołówstwa. Zdaniem składającego petycję doszło tutaj do dyskryminacji. Program 
Lost at Sea miał umożliwiać rybakom, którzy utracili zdolności połowowe na skutek utracenia 
statku na morzu, uwzględnienie tych zdolności w systemie pozwalającym na nabywanie 
nowych zdolności połowowych jedynie po wycofaniu starych. Składający petycję wniósł 
skargę do irlandzkiego Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z wdrażaniem tego 
programu. Rzecznik stwierdził, że program był wdrażany nieprawidłowo, i sporządził 
sprawozdanie specjalne, w którym opisał stwierdzone uchybienia. Sprawozdanie to zostało 
przedłożone parlamentowi irlandzkiemu. Według składającego petycję sprawozdanie nie 
zostało rozpatrzone ani przedstawione właściwej komisji parlamentarnej. Składający petycję 
twierdzi, że z powyższego wynika, iż wdrażając ten program, będący elementem wspólnej 
polityki rybołówstwa UE, władze irlandzkie naruszyły Kartę praw podstawowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o poparcie zaleceń irlandzkiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, który w sprawozdaniu specjalnym w jego sprawie stwierdził, 
że powinien on otrzymać rekompensatę finansową od rządu irlandzkiego ze względu na 
nieprawidłowości w przygotowywaniu i wdrażaniu programu kompensacyjnego Lost at Sea, 
w założeniu odpowiadającego na potrzeby właścicieli, którzy stracili swoje łodzie na morzu. 
Program ten działał tylko przez kilka miesięcy w 2001 r. i dlatego nie można już na jego 
podstawie uznać wniosku D. Byrne’a o przyznanie mu zdolności połowowej w zastępstwie za 
statek utracony na morzu przez jego rodzinę w 1981 r. Ponadto rząd irlandzki odmówił też 
wypłacenia alternatywnej rekompensaty finansowej zaleconej przez irlandzkiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich1, obliczonej na podstawie obecnego programu likwidacji zdolności 
połowowej.

Komisja zauważa, że ani składający petycję, ani Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim 
sprawozdaniu nie odnotowują problemów związanych z niezgodnością przepisów wspólnej 
polityki rybołówstwa (WPRyb) z zasadami zapisanymi w art. 20 („równość obywateli 
europejskich wobec prawa”) i art. 41 („prawo każdego obywatela do bezstronnego 
i sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie przez instytucje i organy Unii”) 
Karty praw podstawowych UE. Tylko w odniesieniu do programu Lost at Sea, 
wprowadzonego przez władze irlandzkie, zarzuca się, iż nie respektuje on praw zapisanych 
w tych artykułach. 

Główny akt WPRyb dotyczący zarządzania zdolnością połowową, który obowiązywał 
w 2001 r. – kiedy składający petycję złożył skargę do irlandzkiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich – to decyzja Rady 97/413/WE z dnia 26 czerwca 1997 r. sprawie celów 
i szczególnych zasad restrukturyzacji sektora rybołówstwa wspólnotowego w okresie od dnia 
1 stycznia 1997 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. w celu osiągnięcia trwałej równowagi pomiędzy 
zasobami i ich eksploatacją. W decyzji tej ustalono poziomy docelowe do osiągnięcia 
w wyniku ograniczenia zdolności połowowej i nakładu połowowego oraz wprowadzono 
przepisy, zgodnie z którymi państwa członkowskie musiały ustanowić „[...] stały system 
kontroli nad odnową floty. System ten określa, w poszczególnych segmentach, stosunek liczby 
statków wprowadzonych do wycofanych, który zapewni zmniejszenie zdolności połowowej do 
ustalonych poziomów w danym okresie” (art. 6 ust. 2 decyzji Rady 97/413/WE). Państwa 
członkowskie musiały przedstawić krajowy wieloletni program orientacyjny dotyczący floty 
rybackiej, który Komisja musiała ocenić i zatwierdzić, jeżeli uznała go za zgodny z celami 
decyzji Rady. 

Decyzją Komisji 98/125/WE z dnia 16 grudnia 1998 r. zatwierdzono irlandzki wieloletni 
orientacyjny program na lata 1997–2001. Zgodnie z art. 2 tej decyzji państwo członkowskie 
musiało zgłosić do zatwierdzenia system wprowadzania/wycofywania statków, który 
zamierzało wdrożyć zgodnie z wieloletnim programem orientacyjnym. Jak odnotowała 
Komisja, Irlandia wprawdzie zgłosiła program wprowadzania/wycofywania statków, nie 

                                               
1 Pełne sprawozdanie irlandzkiego Rzecznika Praw Obywatelskich – zob.:

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

bodies/Lost-at-Sea/Lost-at-Sea.pdf (dalej nazywane „sprawozdaniem irlandzkiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich”).
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zgłosiła jednak szczególnego programu Lost at Sea, stanowiącego przedmiot omawianej 
petycji. Informacji tych Komisja udzieliła też Parlamentowi w odpowiedzi na pytanie 
wymagające odpowiedzi pisemnej złożone przez posła Jima Higginsa w styczniu 2006 r. 
(E-0171/06). W swoim pytaniu poseł J. Higgins odniósł się do zarzutu irlandzkiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, jakoby program Lost at Sea miał „poważne braki i wady”. 
W odpowiedzi Komisja zauważyła, że ponieważ Irlandia nie zgłosiła tego programu, Komisja 
„nie wiedziała o jego warunkach, o sposobach jego podania do publicznej wiadomości ani 
o terminie przewidzianym na składanie wniosków [i w związku z tym] nie była w stanie ocenić 
go ani zatwierdzić”.

Ocena zgodności tego programu z przepisami WPRyb nie jest już jednak możliwa, gdyż 
Komisja w odpowiednim czasie nie mogła sprawdzić, czy jego realizacja zagrażałaby 
osiągnięciu celów w zakresie zarządzania zdolnością połowową. 

Podsumowanie

Komisja nie uważa za właściwe wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego.


