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BEKNOPTE MOTIVERING 

In het kader van de oprichting van het Europees grens- en kustwachtagentschap stelt de 

Commissie samenwerking inzake kustwachttaken voor (artikel 52). Een aan dit artikel 

identieke tekst is opgenomen in de mandaten van het Europees Agentschap voor maritieme 

veiligheid (EMSA) en het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA). Deze aanpassing 

van de mandaten van de drie agentschappen is het vereiste rechtsinstrument voor een nauwere 

onderlinge samenwerking en samenwerking met de nationale autoriteiten die kustwachttaken 

uitvoeren.  

De Commissie visserij wenst het voorstel van de Commissie alleen te versterken voor wat 

betreft de samenwerking inzake "kustwachttaken" waaraan het EFCA deelneemt. De 

kustwachttaken moeten worden gedefinieerd om verwarring met de andere taken van de drie 

agentschappen te voorkomen en de omvang van de samenwerking te verduidelijken. Het 

huidige systeem voor samenwerking inzake kustwachttaken is traag en vertoont heel wat 

tekortkomingen, waaronder een gebrek aan informatie over de bevoegdheden, competenties 

en capaciteiten van andere autoriteiten, een beperkt aantal operationele middelen, een 

tekortschietende interoperabiliteit van systemen en materieel alsook tekortkomingen op het 

gebied van gezamenlijke planning en acties.  

 

Met dit voorstel zullen de bewakings-, preventie- en controleactiviteiten op zee op Europees 

niveau worden gecoördineerd om de maritieme situatiekennis te verbeteren en een 

samenhangend en kostenefficiënt optreden te ondersteunen. De samenwerking zal de Unie in 

staat stellen zich beter te wapenen om een antwoord te bieden op bedreigingen en risico's op 

maritiem gebied, onder meer door een betere samenwerking tussen de Europese 

agentschappen en tussen alle andere belanghebbenden. Dankzij de samenwerking inzake 

kustwachttaken wordt dubbel werk voorkomen door ervoor te zorgen dat de 

belanghebbenden, met name de Europese agentschappen, samenhangend en doeltreffend 

optreden om synergieën te bewerkstelligen.  

 

Dankzij dit voorstel zullen de drie agentschappen ondersteuning bieden aan de nationale 

autoriteiten en gezamenlijk en doeltreffend kunnen optreden ter ondersteuning van de 

nationale autoriteiten bij, met name, het uitvoeren van controles, veiligheidsoperaties en 

bewakingsactiviteiten, door te zorgen voor uitrusting, opleiding en informatie-uitwisseling, 

maar ook voor de nodige coördinatie van multifunctionele acties. Deze samenwerking is in 

het licht van het huidige migratievraagstuk van essentieel belang. De grote migratiestromen 

vereisen van de Unie meer materiële en menselijke solidariteit. 

 

De rapporteur voor advies is ingenomen met dit voorstel, dat het mogelijk moet maken de 

opdracht van het EFCA alleen wat de samenwerking inzake kustwachttaken betreft af te 

stemmen op die van het EMSA en het Europees grens- en kustwachtagentschap. De 

actiemiddelen mogen dan wel nationaal zijn, de coördinatie van de kustwachttaken kan 

uitsluitend op Europees niveau gebeuren. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 

justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 
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Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Het Europees grens- en 

kustwachtagentschap dient te beschikken 

over de nodige uitrusting en het nodige 

personeel om te kunnen inzetten bij 

gezamenlijke operaties of snelle 

grensinterventies. Wanneer het Europees 

grens- en kustwachtagentschap op verzoek 

van een lidstaat of in een situatie die 

spoedactie vereist een snelle 

grensinterventie opzet, dient het 

agentschap Europese grens- en 

kustwachtteams te kunnen inzetten uit een 

snel inzetbare reservepool, die de vorm 

moet aannemen van een permanent orgaan 

dat bestaat uit een klein percentage van het 

totale aantal grenswachters in de lidstaten, 

maar ten minste 1 500 personen moet 

omvatten. De inzet van Europese grens- en 

kustwachtteams uit de snel inzetbare 

reservepool moet indien nodig 

onmiddellijk worden aangevuld met extra 

Europese grens- en kustwachtteams. 

(18) Het Europees grens- en 

kustwachtagentschap dient te beschikken 

over de nodige uitrusting en het nodige 

personeel om te kunnen inzetten bij 

gezamenlijke operaties of snelle 

grensinterventies. Wanneer het Europees 

grens- en kustwachtagentschap op verzoek 

van een lidstaat of in een situatie die 

spoedactie vereist een snelle 

grensinterventie opzet, dient het 

agentschap Europese grens- en 

kustwachtteams te kunnen inzetten uit een 

snel inzetbare reservepool, die de vorm 

moet aannemen van een permanent orgaan 

dat bestaat uit een klein percentage van het 

totale aantal grenswachters in de lidstaten, 

maar ten minste 1 500 personen moet 

omvatten. Het personeel van deze teams 

dient ook tolken te omvatten, of vloeiende 

sprekers van zowel de taal van de 

ontvangende lidstaat als de taal die het 

meest wordt gesproken door degenen tot 

wie zij zich moeten richten. De inzet van 

Europese grens- en kustwachtteams uit de 

snel inzetbare reservepool moet indien 

nodig onmiddellijk worden aangevuld met 

extra Europese grens- en kustwachtteams. 

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) Vervoer in niet-zeewaardige boten 

heeft geleid tot een aanzienlijke verhoging 

van het aantal omgekomen migranten aan 

de zeebuitengrenzen van de Unie. De 
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samenwerking tussen agentschappen van 

de Unie op het gebied van kustwachttaken 

moet onder andere leiden tot betere 

operationele en technische capaciteiten 

van het Europees grens- en 

kustwachtagentschap en de lidstaten bij 

de opsporing van deze bootjes, alsook tot 

een betere responscapaciteit van de Unie. 

Motivering 

De toestroom van migranten heeft geleid tot een toenemend aantal doden op zee als gevolg 

van het varen in niet-zeewaardige vaartuigen. Een van de vele doelstellingen van de Europese 

samenwerking inzake kustwachttaken is het verbeteren van de preventie van rampen op zee en 

snelle interventie.  

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Het Europees grens- en 

kustwachtagentschap dient toe te zien op 

en bij te dragen tot ontwikkelingen op het 

gebied van onderzoek die relevant zijn 

voor het toezicht op de buitengrenzen, 

onder meer met betrekking tot het gebruik 

van geavanceerde 

grensbewakingstechnologie, en de 

verzamelde informatie door te geven aan 

de lidstaten en de Commissie. 

(24) Het Europees grens- en 

kustwachtagentschap dient toe te zien op 

en bij te dragen tot ontwikkelingen op het 

gebied van onderzoek die relevant zijn 

voor het toezicht op de buitengrenzen, 

onder meer met betrekking tot het gebruik 

van geavanceerde 

grensbewakingstechnologie, en de 

verzamelde informatie door te geven aan 

de lidstaten, de Commissie en alle andere 

betrokken agentschappen, waaronder het 

Europees Bureau voor visserijcontrole. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (27 bis) Met het oog op nauwere Europese 

samenwerking inzake kustwachttaken en 

een optimale benutting van de informatie, 
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capaciteiten en systemen die reeds 

beschikbaar zijn op EU-niveau moet het 

Europees grens- en kustwachtagentschap 

gericht zijn op het bevorderen van de 

informatie-uitwisseling met het Europees 

Bureau voor visserijcontrole, het 

Europees Agentschap voor maritieme 

veiligheid en andere organen en instanties 

van de Unie, zoals het Satellietcentrum 

van de Europese Unie. 

Motivering 

De Europese samenwerking inzake kustwachttaken moet met name gebaseerd zijn op 

informatiesystemen en capaciteiten die reeds beschikbaar zijn op EU-niveau, zodat een 

sterkere synergie tussen de capaciteiten tot stand kan worden gebracht. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (27 ter) De samenwerking op het gebied 

van kustwachttaken, die met name door 

middel van een nauwere samenwerking 

tussen de nationale autoriteiten en de drie 

bevoegde EU-agentschappen (het 

Europees grens- en kustwachtagentschap, 

het Europees Bureau voor visserijcontrole 

en het Europees Agentschap voor 

maritieme veiligheid) tot stand wordt 

gebracht, dient de bevoegdheidsverdeling 

tussen deze agentschappen wat hun 

taakomschrijving betreft onverlet te laten 

en mag, met inachtneming van hun 

oorspronkelijke taken, geen afbreuk doen 

aan hun autonomie en onafhankelijkheid. 

Dergelijke samenwerking moet de 

totstandbrenging van onderlinge 

synergieën mogelijk maken zonder de 

taakomschrijvingen van deze 

agentschappen te wijzigen. 
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Motivering 

De Europese samenwerking inzake kustwachttaken is niet bedoeld om het mandaat van het 

EFCA te beperken. Het EFCA blijft tot doel hebben de operationele coördinatie van de 

visserijcontroles en -inspecties van de lidstaten te organiseren met inachtneming van de 

regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) om te verzekeren dat de regels van het 

GVB effectief en uniform worden toegepast. De samenwerking is bedoeld om deze eerste taak 

te versterken en tegelijkertijd synergieën tot stand te brengen om de maritieme situatiekennis 

en de responscapaciteit op zee te verbeteren. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – punt 14 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) "kustwachttaken": alle taken op 

het gebied van informatie, monitoring, 

planning, organisatie en operaties die 

worden toevertrouwd aan een plaatselijke, 

regionale, nationale of Europese 

autoriteit die over de vereiste bevoegdheid 

beschikt om de maritieme 

bewakingsactiviteiten uit te voeren; deze 

taken omvatten onder meer veiligheid, 

beveiliging, visserijcontrole, opsporing en 

redding op zee, grenstoezicht, 

douanetoezicht, algemene 

rechtshandhaving en milieubescherming. 

Motivering 

De kustwachttaken beperken zich niet tot de bewaking van de grenzen van de EU op het 

gebied van migratie, maar dienen ook ter ondersteuning van de nationale autoriteiten door 

diensten te verlenen, informatie te verstrekken, uitrusting te leveren en opleiding te verzorgen 

en operaties op uiteenlopende gebieden te coördineren, zoals visserijcontrole en preventie 

van vervuiling van de zee, piraterij en allerlei vormen van illegale handel. Deze definitie dient 

ter verduidelijking van de omvang van de samenwerking inzake kustwachttaken 

overeenkomstig artikel 52. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – letter r bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (r bis) het helpt bij de uitwisseling van de 

informatie, uitrusting en alle andere 

capaciteiten van het Europees Bureau 

voor visserijcontrole en het Europees 

Agentschap voor maritieme veiligheid 

indien hun steun nodig is voor de 

tenuitvoerlegging van specifieke taken 

zoals, maar niet beperkt tot, opsporing en 

redding. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het agentschap ziet proactief toe op en 

draagt bij tot onderzoeks- en 

innovatieactiviteiten die relevant zijn voor 

het toezicht op de buitengrenzen, onder 

meer met betrekking tot het gebruik van 

geavanceerde grensbewakingstechnologie 

zoals op afstand bestuurde 

luchtvaartuigsystemen, en voor terugkeer. 

Het agentschap deelt de resultaten van dat 

onderzoek mee aan de Commissie en de 

lidstaten. Het kan deze resultaten zo nodig 

gebruiken in gezamenlijke operaties, snelle 

grensinterventies, terugkeeroperaties en 

terugkeerinterventies. 

1. Het agentschap ziet proactief toe op en 

draagt bij tot onderzoeks- en 

innovatieactiviteiten die relevant zijn voor 

het toezicht op de buitengrenzen, onder 

meer met betrekking tot het gebruik van 

geavanceerde grensbewakingstechnologie 

zoals op afstand bestuurde 

luchtvaartuigsystemen, en voor terugkeer. 

Het agentschap deelt de resultaten van dat 

onderzoek mee aan de Commissie en de 

lidstaten en alle andere betrokken 

agentschappen, waaronder het Europees 

Bureau voor visserijcontrole. Het kan deze 

resultaten zo nodig gebruiken in 

gezamenlijke operaties, snelle 

grensinterventies, terugkeeroperaties en 

terugkeerinterventies. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 52 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 52 bis 

 Evaluatie van de Europese samenwerking 

inzake kustwachttaken 

 1. Uiterlijk op 31 december 2021 legt de 

Commissie aan het Europees Parlement 

en de Raad een evaluatieverslag voor over 

de totstandbrenging van de Europese 

samenwerking inzake kustwachttaken. Dit 

verslag bevat onder meer analyses en 

beschrijvingen van:  

 a) de voorwaarden voor samenwerking 

tussen het Europees grens- en 

kustwachtagentschap, het Europees 

Bureau voor visserijcontrole en het 

Europees Agentschap voor maritieme 

veiligheid, alsook voor samenwerking met 

de lidstaten; 

 b) de in het kader van de samenwerking 

uitgevoerde taken en de resultaten 

daarvan in cijfers, met name wat 

visserijcontrole betreft; 

 c) de voordelen van deze samenwerking 

op het gebied van maritieme 

situatiekennis, operationele acties en 

snelle respons op crises op zee;  

 d) het in het kader van deze 

samenwerking uitgegeven bedrag aan 

financiële middelen. 

 2. Het Europees grens- en 

kustwachtagentschap, het Europees 

Bureau voor visserijcontrole en het 

Europees Agentschap voor maritieme 

veiligheid, alsook de lidstaten, verstrekken 

de Commissie de informatie die zij nodig 

heeft om de in lid 1 bedoelde evaluatie uit 

te voeren. 

Motivering 

De Europese samenwerking inzake kustwachttaken kon met name dankzij het proefproject van 

het Europees Parlement voor het jaar 2016 in gang worden gezet. Het Parlement wenst in 

kennis te worden gesteld van de resultaten en de dankzij dit project tot stand gebrachte 

synergieën. 
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