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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1107/2012, внесена от Per Uggen, с датско гражданство, относно 
инициативата за брегова охрана на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията приканва да се разгледа предложението му за задължително 
насочване на дълбоко газещите кораби във водите на ЕС, което би предотвратило 
морски произшествия и морски замърсявания, както и предложението за брегова 
охрана на ЕС. Той представя проучване на приложимостта на тези предложения. 
Вносителят твърди, че координирани дейности по брегова охрана са необходими, тъй 
като в ЕС има повече от 10 милиона нелегални имигранти, които нарастват средно с 
половин милион всяка година и 1,5 милиона зависими от наркотици, чиито живот и 
семейства са разрушение заради употребата на наркотици. Той твърди, че с брегова 
охрана на ЕС много животи и семейства ще бъдат спасени.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Използването на корабоводене е изискване в някои държави членки при влизане или 
излизане от пристанището. Географските ограничения за районите на корабоводене 
обаче се различават много и зависят от местонахождението на пристанището (т.е., река, 
архипелаг, брегови вълнолом). В определени държави членки използването на пилот е 
задължително във вътрешни и външни териториални води в зависимост от товара и 
габаритите на кораба.
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Всички изисквания за корабоводене на дълбокогазещите кораби при преминаване се 
отнасят към системите за насочване на движението на корабите и следва да бъдат 
представени и съгласувани на равнище на ООН посредством Международната морска 
организация (ММО).  Директива 79/115/EО на Съвета и резолюции A.486 (XII) и A.480 
(XII) на Международната морска организация разглеждат положението съответно в 
Северно и в Балтийско море. Към настоящия момент Комисията не предвижда никакви 
предстоящи инициативи в тази област, освен по отношение на прозрачността при 
издаването на сертификати за освобождаване.

Във връзка с въпроса за нелегалната миграция Европейската агенция за управление на 
оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на 
Европейския съюз (Frontex) е отговорна за координирането на оперативното 
сътрудничество между държавите членки в областта на управлението на външните 
граници. Във връзка с това Агенцията подпомага държавите членки в ситуации, които 
изискват повишена техническа и оперативна подкрепа поради, например, 
непропорционален натиск по външните им граници. Агенцията създава европейски 
екипи за гранична охрана, които се разполагат за съвместни операции или бърза 
намеса.  Освен това агенцията подпомага държавите членки с обучението на 
граничната охрана, включително и чрез създаването на общи обучителни стандарти.

По отношение на въпроса за създаването на служба за брегова охрана на ЕС, през март 
2011 г. Комисията публикува Бяла книга, озаглавена „Пътна карта за постигането на 
Единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна 
транспортна система с ефективно използване на ресурсите“. В нея са изброени 
редица инициативи, които да осигурят ефективна и интегрирана система за мобилност. 
В подзаглавие „18 По-сигурен морски транспорт“ е включено следното:

„да се оцени доколко е приложимо споделянето на функции за бреговата охрана в ЕС, 
особено с оглед гарантиране на морската безопасност, сигурност и защита на 
околната среда.“

Параграф 264 от съответстващия работен документ на службите на Комисията1 гласи:

„Идеята за европейска брегова охрана вече е била обсъждана от европейските 
институции. Координацията на европейско равнище може да бъде от полза за 
определени функции на бреговата охрана или те да бъдат изпълнявани по-ефективно 
на европейско равнище (например Центъра на ЕС за данни за далечно опознаване и 
проследяване на кораби(LRIT). При пълно зачитане на принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, Комисията ще разгледа няколко варианта: структурирано 
сътрудничество между държавите членки, ad hoc или постоянна координация между 
бреговата охрана на държавите членки, прехвърляне на определени функции на 
органите на ЕС“.

Заключение
Европейската комисия понастоящем е в процес на започване на проучване, което да 

                                               
1 Работен документ на службите на Комисията, придружаващ Бялата книга
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разгледа гореспоменатите въпроси.


