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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1107/2012 af Per Uggen, dansk statsborger, om EU's 
kystvagtinitiativ

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om, at hans forslag om lodstvang for skibe med stor dybgang i EU-
farvande, som kan hindre ulykker til søs og havforurening, bliver taget i betragtning sammen 
med et forslag om en EU-kystvagt. Han vedlægger en gennemførlighedsundersøgelse af disse 
forslag. Han påstår, at der er behov for den koordinerede kystvagttjeneste, da EU har mere 
end 10 millioner ulovlige indvandrere, et tal, der vokser med omtrent en halv million hvert år, 
og 1,5 millioner narkomaner, hvis liv og familier ødelægges på grund af forbruget af 
narkotika. Han påstår, at en EU-kystvagt vil bidrage til at redde mange liv og familier.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"I visse medlemsstater er der krav om at anvende lods, når skibe sejler ind i eller ud af havne. 
De geografiske grænser for lodsområderne varierer imidlertid meget og afhænger af den 
pågældende havns placering (f.eks. flod, øhav, høfde). Visse medlemsstater kræver 
anvendelse af lods inden og uden for territorialfarvandet alt efter skibets last og størrelse.

Alle lodskrav for dybtgående skibe i transit indgår i skibsrutesystemer og skal forelægges og 
godkendes på FN-niveau via Den Internationale Søfartsorganisation (IMO). Rådets direktiv 
79/115/EØF og IMO's resolution A.486 (XII) og A.480 (XII) omhandler situationen i hhv. 
Nordsøen og Østersøen. Kommissionen planlægger i øjeblikket ikke flere initiativer på dette 
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område, undtagen med hensyn til gennemsigtighed i forbindelse med udstedelse af certifikater 
om fritagelse for lodspligt.

For så vidt angår spørgsmålet om ulovlig indvandring, er Det Europæiske Agentur for 
Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) 
ansvarlig for at koordinere det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne om 
forvaltning af de ydre grænser. I denne forbindelse bistår Frontex medlemsstaterne i 
situationer, der kræver øget teknisk og operationel bistand på grund af f.eks. 
uforholdsmæssigt stort pres på deres ydre grænser. Frontex opretter europæiske 
grænsevagthold, der indsættes i forbindelse med fælles operationer og hurtige indsats. Frontex 
bistår også medlemsstaterne med uddannelse af grænsevagter, bl.a. ved at fastlægge fælles 
uddannelsesstandarder.

I forbindelse med spørgsmålet om oprettelse af en EU-kystvagt offentliggjorde 
Kommissionen i marts 2011 en hvidbog med titlen "En køreplan for et fælles europæisk 
transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem". I 
hvidbogen blev der opstillet en omfattede liste over initiativer for tilvejebringelse af et 
effektivt og integreret mobilitetssystem. Under punkt "18. Sikker søtransport" anføres 
følgende:

"Vurdere gennemførligheden af en deling af funktioner mellem kystvagter i EU, herunder 
navnlig med henblik på at sikre søfartssikkerhed, sikring og miljøbeskyttelse."

I punkt 264 i det dertil hørende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene1 hedder 
det:

"Idéen med et europæisk kystvagtkorps er allerede blevet drøftet mellem EU-institutionerne. 
Visse kystvagtfunktioner kunne med fordel koordineres på europæisk niveau eller arbejde 
mere effektivt på europæiske niveau (f.eks. EU LRIT-datacentret). Kommissionen vil under 
fuldstændig hensyntagen til subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet undersøge flere 
muligheder: struktureret samarbejde mellem medlemsstaterne, ad hoc-koordination eller 
permanent koordination af medlemsstaternes kystvagt, overdragelse af visse funktioner til 
EU-organer."

Konklusion
Kommissionen er i øjeblikket i færd med at indlede en undersøgelse med henblik på at 
behandle ovennævnte spørgsmål."

                                               
1 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, som ledsager hvidbogen.


