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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0533/2011 af O'Shea White & Co, irsk statsborger, for Paul Barlow, 
Michael Crowley, Gerard Kelly, Alex McCarthy, der repræsenterer 30 % af den 
registrerede irske muslingebranche, om påstande om, at den irske regering ikke 
håndhæver samme standarder over for udenlandske fiskefartøjer i irske farvande 
og således overtræder kravene for tildelingen af europæiske midler til irske 
muslingefiskere

1. Sammendrag

Klagen er indsendt af advokater på vegne af irske muslingefiskerflåder repræsenterende 30 % 
af den samlede registrerede flåde. De fik tildelt europæiske midler i henhold til den nationale 
udviklingsplan 2000-2006 med henblik på at udvikle og opretholde branchen i Irland. I 
tilslutning hertil investerede de deres egne midler svarende til 2,5 gange tilskuddet. De 
hævder, at regeringen har drevet en politik med hensyn til tildeling af licenser og 
fiskerigodkendelser, der har medført overfiskeri, således at deres tilskudsfinansierede fartøjer 
nu henligger uden beskæftigelse. De hævder derfor, at Irland har misbrugt EU-midler og bør 
holdes ansvarlig herfor. Kommunikationen med regeringen synes at være brudt fuldstændig 
sammen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

”Kommissionens bemærkninger til andragendet

– Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF) 2000-2006:
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Inden for rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 om de nærmere regler og 
betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet har Kommissionen 
efterprøvet, om FIUF (2000-2006)-programmet som gennemført i Irland var i 
overensstemmelse med alle aspekter af artikel 37, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1260/1999 
og bilag I i retningslinjerne om afvikling af støtten (COM(2006)3424).

Ifølge den efterfølgende evaluering af det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet 
(FIUF) 2000–2006, der blev foretaget for Kommissionen af Ernst&Young i samarbejde med 
AND International, COGEA og Eurofish og sendt til alle medlemsstaterne i marts 2010, 
opnåede Irland et resultat på 107 % og en forpligtelsesgrad på 120 %. Irland var blandt de 
Top-5-medlemsstater, for så vidt angår fiskeriets rentabilitet. 

Irland anvendte et decentraliseret forvaltningssystem med forvaltningsmyndighederne til 
stede på nationalt og regionalt plan. I denne forbindelse opnåede de eksisterende systemer for 
gennemførelse af FIUF gode resultater, for så vidt angår kommunikation og resultater, hvilket 
gav sig udslag i god støtte på nationalt og lokalt plan og effektiv støtte til modtagerne.

– Fiskerimuligheder:

Medlemsstaterne kan træffe ikke-diskriminatoriske foranstaltninger til bevarelse og 
forvaltning vedrørende skrabning af muslingeyngel inden for 12 sømil i overensstemmelse 
med artikel 9 i forordning (EF) nr. 2371/2002 (den grundlæggende forordning om den fælles 
fiskeripolitik). I mangel af specifikke unionsforanstaltninger er det medlemsstaternes opgave 
at fastlægge bestemmelser for beskyttelse og rationel brug af denne ressource. Dette omfatter 
fastlæggelse af fiskerimuligheder og tilladelse af adgang, herunder fastlæggelse af 
betingelserne for adgang for andre medlemsstaters fartøjer. Hvis to medlemsstater deler 
farvande, er det ønskeligt, at de handler på en samordnet måde for at forvalte ressourcen. 

I henhold til bestemmelserne i fugle- og habitat-direktiverne har fiskeri af muslingeyngel 
været lukket siden 2008 i 22 Natura 2000-områder i Irland, undtagen ét område (Castlemaine 
Harbour, Co. Kerry), som er blevet evalueret og åbner periodisk for fiskeri af muslingeyngel 
under kontrollerede forhold. De irske myndigheder har fastlagt en række specifikke 
betingelser, som muslingeskraberne, herunder ikke-irske, skal overholde, bl.a. begrænsninger 
af fiskeriet og tildeling af bestand. Videnskabelige data er for øjeblikket ved at blive 
indsamlet af de nationale myndigheder gennem undersøgelser om muslingeyngel, og de 
anvendes til evaluering af andre relevante områder såsom områder i Wexford og Rosslare. 
Alle berørte parter holdes orienteret om dette igangværende arbejde af BIM, den nationale 
myndighed med ansvar for gennemførelse af sådanne undersøgelser.

– Bestemmelser vedrørende udstedelse af licenser og tilladelse i henhold til EU-forordninger:

Andragendet hævder i afsnittet med titlen "EF-spørgsmål”, at "den irske regering tillader en 
omvendt diskriminering og overtrædelse af bestemmelserne om fællesskabslicenser, idet 
fiskerfartøjer registreret i Nordirland har tilladelse til at fiske inden for den irske stats 
enejurisdiktion uden en licens, som er i overensstemmelse med den irske fiskerilov og uden en 
licens, der er i overensstemmelse med bestemmelser om mindstekrav til information". Med 
hensyn til de gældende EU-regler, der eventuelt er overtrådt, nævner andragendet 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1281/2005 af 3. august 2005 om forvaltning af 
fiskerilicenser og det minimum af oplysninger, der skal angives heri.
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I denne henseende bemærker Kommissionen, at forordning (EF) nr. 1281/2005 er blevet 
ophævet af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 af 8. april 2011 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en 
EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

Kommissionen opfordrer andrageren til om muligt at indsende dokumentation for, at de 
britiske og/eller irske myndigheder ikke gennemfører EU’s mindstekrav til udstedelse af 
licenser som fastlagt i ovennævnte EU-regler. På et sådant grundlag ville Kommissionen 
kunne undersøge spørgsmålet og træffe passende foranstaltninger, således at de nævnte 
myndigheder kan afhjælpe situationen, hvis undersøgelsen beviser, at EU-reglerne rent faktisk 
ikke bliver gennemført korrekt. 

Konklusion

Kommissionen mener på grundlag af de foreliggende oplysninger, at det operationelle 
program for Irland 2000–2006 FIUF blev gennemført af de ansvarlige irske myndigheder på 
en måde, der opfyldte kravene i Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999. Den specifikke sag 
vedrørende misbrug af offentlig støtte (EU og national) bevilget til irske 
muslingefiskerivirksomheder var ikke før nu forelagt Kommissionen. Udvælgelsen af 
projekterne er først og fremmest medlemsstaternes ansvar.

Endvidere definerer artikel 3 i den grundlæggende FFP-forordning et ”fiskerfartøj” som ”et 
fartøj, der er udstyret til kommerciel udnyttelse af levende akvatiske ressourcer”. Derfor er 
muslingeskrabere fiskerfartøjer i overensstemmelse med EU-retten. Følgelig er EU’s 
støttemuligheder begrænset til mulighederne under akse 1 i EFF om tilpasning af flåden. 
Dette udelukker bistand til konstruktion og modernisering1 og begrænser investeringsstøtten 
til foranstaltninger vedrørende sikkerhed om bord, hygiejne, kvalitet osv. og udskiftning af
motor under visse forhold. Artikel 29 i EFF (akse 2) fastlægger investeringsstøtte til 
konstruktion, udvidelse, udstyr og modernisering af akvakulturproduktionsanlæg, herunder 
hjælpefartøjer til akvakulturvirksomhed. Men da Irland udarbejdede sit operationelle program, 
valgte det ikke at udnytte EFF-støttemulighederne til støtte for dets akvakultursektor, 
hovedsagelig fordi det tilsyneladende havde tvivl om, hvorvidt visse projekter var i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen for så vidt angik miljøforanstaltninger.

For så vidt angår påstandene om ukorrekt gennemførelse af EU-bestemmelserne vedrørende 
udstedelse af licenser opfordrer Kommissionen andrageren til at indsende dokumenterede 
oplysninger til støtte for disse påstande, således at Kommissionen kan undersøge sagen.”

                                               
1 Artikel 25, stk. 2, i forordning 1198/2006.


