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Comisia pentru petiții
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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1938/2012, adresată de Danny Byrne, de cetățenie irlandeză, privind 
discriminarea de către autoritățile irlandeze în punerea în aplicare a programului 
„pierdute în mare”

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă modul în care autoritățile irlandeze au pus în aplicare programul 
„pierdute în mare”, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2371/2002 privind conservarea și 
exploatarea durabilă a resurselor piscicole în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului.
Potrivit petiționarului, în acest caz au apărut discriminări. Programul „pierdute în mare” avea 
ca scop să permită pescarilor care și-au pierdut capacitatea de pescuit din cauza pierderii 
vasului lor în mare să includă totuși această capacitate în programul prin care pescarii pot 
achiziționa o „nouă” capacitate numai dacă își retrag „vechea” capacitate. Petiționarul a 
adresat o plângere Avocatului Poporului irlandez privind punerea în aplicare a programului 
respectiv. Avocatul Poporului a fost de părere că programul nu a fost pus în aplicare în mod 
corect și a elaborat un raport special care descria deficiențele acestuia. Raportul a fost 
transmis parlamentului irlandez. Potrivit petiționarului, raportul nu a fost niciodată dezbătut 
sau transmis comisiei responsabile. Petiționarul afirmă că această situație atrage o încălcare a 
Cartei drepturilor fundamentale de către autoritățile irlandeze în ceea ce privește punerea în 
aplicare a programului, care face parte din politica comună în domeniul pescuitului a UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2013
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Petiționarul cere Parlamentului European să confirme recomandările Avocatului Poporului 
irlandez, care, în raportul special privind acest caz, a conchis că acesta ar trebui să primească 
contribuții financiare din partea Guvernului irlandez, având în vedere neregulile înregistrate în 
elaborarea și în punerea în aplicare a schemei de compensare a programului „pierdute în 
mare”, menit să răspundă nevoilor proprietarilor de ambarcațiuni care și-au pierdut vasele în 
mare. Acest program a fost operațional numai pentru o perioadă de câteva luni în 2001, astfel 
încât nu mai poate fi folosit pentru a-i acorda domnului Byrne ceea ce solicită, și anume 
capacitate de pescuit pentru a înlocui vasul pierdut în mare de către familia sa în 1981. Mai 
mult decât atât, alternativa recomandată de Avocatul Poporului irlandez, constând într-o 
contribuție financiară 1, calculată pe baza actualului program de dezafectare privind 
capacitatea de pescuit, a fost, de asemenea, refuzată de către Guvernul irlandez.

Comisia subliniază faptul că nici petiționarul, nici Avocatul Poporului în raportul său nu au 
ridicat problema unei eventuale divergențe între normele politicii comune în domeniul 
pescuitului (PCP) și principiile consacrate de articolul 20 („toate persoanele sunt egale în fața 
legii”) și de articolul 41 („orice persoană are dreptul de a beneficia, în ceea ce privește 
problemele sale de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea 
instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii”) din Carta drepturilor fundamentale a 
UE.  Programul „pierdute în mare”, implementat de autoritățile irlandeze este singurul care se 
presupune că nu respectă drepturile garantate de aceste articole.  

În 2001, atunci când petiționarul a adresat plângerea Avocatului Poporului irlandez, principala 
normă a PCP în materie de gestionare a capacității de pescuit era Decizia 97/413/CE a 
Consiliului din 26 iunie 1997 privind obiectivele și modalitățile vizând restructurarea, în 
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 1997 și 31 decembrie 2001, a sectorului pescuitului 
comunitar în vederea realizării unui echilibru durabil între resurse și exploatarea acestora.
Această decizie a fixat obiectivele de reducere a capacității și a efortului în materie de pescuit 
și a introdus normele conform cărora statele membre trebuie să stabilească „... un regim 
permanent de monitorizare a reînnoirii flotei. Acest regim stabilește, segment cu segment, 
raportul intrări/ieșiri de nave care asigură, pentru perioada respectivă, aducerea capacității 
de pescuit la nivelurile stabilite, pe tip de navă.” [ articolul 6 alineatul (2) din Decizia 
97/413/CE a Consiliului]. A fost nevoie ca statele membre să prezinte un program național de 
orientare multianual pentru flotele lor de pescuit, pe care Comisia trebuia să îl evalueze și să îl 
aprobe dacă acesta se dovedea a fi conform cu obiectivele menționate în decizia Consiliului.  

Decizia Comisiei 98/125/CE din 16 decembrie 1998 a aprobat programul de orientare 
multianual irlandez pentru perioada cuprinsă între 1997 și 2001. Conform articolului 2 din 
această decizie, era nevoie ca statul membru să prezinte regimul intrărilor/ieșirilor de vase pe 
care dorea să îl pună în aplicare în cadrul programului de orientare multianual, pentru ca 
acesta să fie aprobat.  Deși, conform arhivelor Comisiei, Irlanda și-a prezentat regimul de 
intrări/ieșiri, aceasta nu a comunicat programul specific „pierdute în mare”, care reprezintă 
obiectul acestei petiții. Aceste informații au fost, de asemenea, puse la dispoziția 
Parlamentului de către Comisie drept răspuns la o întrebare cu solicitare de răspuns scris din 

                                               
1 Pentru raportul complet al Avocatului Poporului  irlandez a se vedea: 

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

bodies/Lost-at-Sea/Lost-at-Sea.pdf  (denumit în prezent raportul Avocatului Poporului irlandez).
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partea deputatului Jim Higgins în ianuarie 2006 (E-0171/06). În întrebarea sa, deputatul 
Higgins a făcut referire la declarația Avocatului Poporului irlandez, în care acesta denunța 
programul „pierdute în mare” ca fiind „inadecvat și plin de erori”. În răspunsul său, Comisia a 
constatat că, din moment ce programul nu a fost prezentat de către Irlanda, aceasta „...  nu a 
avut cunoștință de condițiile unui astfel de program, de modul în care a fost făcut public și de 
termenul limită fixat pentru înscrieri (și astfel) nu a avut posibilitatea să îl evalueze sau să îl 
aprobe” .

Compatibilitatea unui astfel de program cu normele CPC nu mai poate fi evaluată, întrucât 
Comisia nu a avut posibilitatea, la momentul respectiv, să determine dacă punerea sa în 
aplicare ar fi putut să împiedice realizarea obiectivelor de gestionare a capacităților.

Concluzie

Comisia consideră că deschiderea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva Irlandei nu este oportună.


