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Výbor pre petície
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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1938-/2012, ktorú predkladá Danny Byrne, írsky štátny občan, 
o diskriminácii zo strany írskych orgánov pri vykonávaní systému v prípade 
straty plavidla na mori

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa sťažuje na spôsob, akým írske orgány vykonávajú systém v prípade 
straty plavidla na mori podľa nariadenia (ES) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom 
využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu. Podľa 
predkladateľa petície tu dochádza k diskriminácii. Režim v prípade straty plavidla na mori 
mal umožniť rybárom, ktorí prišli o rybolovnú kapacitu z dôvodu straty svojho plavidla na 
mori, aby aj napriek tomu zahrnuli túto kapacitu do systému, podľa ktorého môžu rybári 
získať „novú“ kapacitu, len ak sa vzdajú „starej“ kapacity. Predkladateľ petície predložil 
írskemu ombudsmanovi sťažnosť týkajúcu sa vykonávania tohto systému. Ombudsman 
dospel k záveru, že systém sa nevykonáva správne, a vypracoval osobitnú správu, v ktorej 
opísal nedostatky. Správa bola predložená írskemu parlamentu. Podľa predkladateľa petície sa 
o správe nikdy nediskutovalo a nebola ani postúpená príslušnému výboru. Predkladateľ 
petície tvrdí, že táto skutočnosť predstavuje porušenie Charty základných práv írskymi 
orgánmi pri vykonávaní tohto režimu, ktorý je súčasťou spoločnej rybárskej politiky EÚ.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 24. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 19. decembra 2013

Predkladateľ petície žiada Európsky parlament, aby podporil odporúčania írskeho 
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ombudsmana, ktorý v osobitnej správe k tomuto prípadu dospel k záveru, že írsky parlament 
by mal predkladateľovi vyplatiť finančnú náhradu na základe nezrovnalostí medzi návrhom 
a vykonávaním systému náhrad v prípade straty plavidla na mori, ktorý je určený na riešenie 
potrieb majiteľov člnov, ktorí svoje plavidlo stratili na mori. Tento systém sa uplatňoval len 
niekoľko mesiacov v roku 2001, pánovi Byrneovi preto na jeho základe nemôže byť 
poskytnutá náhrada, ktorú požaduje, a síce rybolovná kapacita ako náhrada za plavidlo, ktoré 
jeho rodina stratila v roku 1981. Okrem toho alternatívnu finančnú náhradu, ktorú odporúča 
írsky ombudsman1 a ktorá bola vypočítaná na základe súčasného systému vyraďovania 
rybárskych plavidiel, neschválil ani írsky parlament.
Komisia podotýka, že ani predkladateľ petície, ani ombudsman vo svojej správe nepoukazujú 
na rozpor medzi pravidlami spoločnej rybárskej politiky (SRP) a zásadami zakotvenými 
v článku 20 („pred zákonom sú si rovní všetci európski občania“) a v článku 41 („každý má 
právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, 
spravodlivo a v primeranej lehote“) Charty základných práv Európskej únie. V údajnom 
rozpore s právami zakotvenými v týchto článkoch je len systém v prípade straty plavidla na 
mori, ktorý zaviedli írske orgány. 

Hlavný právny akt SRP o riadení rybolovnej kapacity platný v roku 2001, keď predkladateľ 
predložil sťažnosť írskemu ombudsmanovi, bolo rozhodnutie Rady 97/413/ES z 26. júna 1997 
o cieľoch a podrobných pravidlách pre reštrukturalizáciu odvetvia rybolovu Spoločenstva na 
obdobie od 1. januára 1997 do 31. decembra 2001 s cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi 
zdrojmi a ich využívaním na trvalo udržateľnom základe. Týmto rozhodnutím boli stanovené 
ciele pre zníženie kapacity a úsilia a zaviedli sa pravidlá, na základe ktorých malo dôjsť 
k zavedeniu „…stáleho režimu kontroly obnovovania flotily v každom členskom štáte. Tento 
režim stanoví segment po segmente pomer vstupy/výstupy plavidiel, ktorý počas príslušného 
obdobia zabezpečí, že kapacita rybolovu podľa typu plavidla sa zníži na určené 
limity.“(článok 6 ods. 2 rozhodnutia Rady 97/413/ES). Členské štáty mali povinnosť 
predložiť viacročný usmerňujúci program pre svoje rybárske flotily, ktorý musela zhodnotiť 
Komisia. Ak program vyhovoval cieľom stanoveným v rozhodnutí Rady, Komisia ho 
schválila. 

Na základe rozhodnutia Komisie 98/125/ES zo 16. decembra 1998 bol schválený írsky 
viacročný usmerňovací program na obdobie rokov 1997 až 2001. Podľa článku 2 tohto 
rozhodnutia mal členský štát predložiť na schválenie režim vstupov/výstupov plavidiel, ktorý 
hodlal v rámci viacročného usmerňovacieho programu vykonávať. Hoci podľa záznamov 
Komisie Írsko svoj režim vstupu/výstupu oznámilo, neinformovalo Komisiu konkrétne 
o systéme v prípade straty plavidla na mori, ktorý je predmetom tejto žiadosti. Tieto 
informácie poskytla Komisia aj Parlamentu v odpovedi na písomnú otázku poslanca 
Európskeho parlamentu Jima Higginsa v januári 2006 (E-0171/06). Vo svojej otázke sa 
poslanec Higgins odvolával na kritický postoj írskeho ombudsmana k systému v prípade 
straty plavidla na mori, podľa ktorého má systém „závažné nedostatky a chyby“. Komisia vo 
svojej odpovedi podotkla, že vzhľadom na to, že jej Írsko systém nepredložilo, nebola 
„...upovedomená o podmienkach tohto systému, spôsoboch, akými bol zverejnený a lehote 

                                               
1

Úplnú správu írskeho ombudsmana v anglickom jazyku nájdete tu: 

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

bodies/Lost-at-Sea/Lost-at-Sea.pdf (ďalej len správa írskeho ombudsmana).
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stanovenej na podávanie žiadostí, (a preto) nebola v pozícii, ktorá by ju oprávňovala systém 
posúdiť alebo zdokonaliť“.

Zlučiteľnosť systému s pravidlami SRP však už v súčasnosti nemožno posúdiť, pretože 
Komisia nemala v danom čase možnosť zistiť, či sa zavedením systému ohrozí dosiahnutie 
cieľov pri riadení kapacity rybolovu alebo nie. 

Závery

Komisia nepovažuje začatie konania o porušení povinnosti proti Írsku za primerané.


