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Θέμα: Αναφορά αριθ. 1107/2012 του Per Uggen, δανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
πρωτοβουλία για τη δημιουργία ευρωπαϊκής ακτοφυλακής

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να εξεταστεί η πρότασή του για την υποχρεωτική πλοήγηση των πλοίων με 
μεγάλο βύθισμα στα ύδατα της ΕΕ, με σκοπό την αποφυγή των ναυτικών ατυχημάτων και της 
θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και η πρότασή του για τη δημιουργία ευρωπαϊκής ακτοφυλακής. 
Ο αναφέρων επισυνάπτει στις εν λόγω προτάσεις μια μελέτη σκοπιμότητας. Ισχυρίζεται ότι η 
δημιουργία συντονισμένων υπηρεσιών ακτοφυλακής είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι η ΕΕ 
έχει περισσότερους από 10 εκατομμύρια παράνομους μετανάστες, αριθμός ο οποίος 
αυξάνεται κατά περίπου μισό εκατομμύριο ετησίως, καθώς και 1,5 εκατομμύριο 
ναρκομανείς, οι ζωές και οι οικογένειες των οποίων καταστρέφονται εξαιτίας της χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών. Ισχυρίζεται ότι με τη δημιουργία ευρωπαϊκής ακτοφυλακής θα σωθούν 
πολλές ζωές και θα βοηθηθούν πολλές οικογένειες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Η χρήση πλοηγών θαλάσσης κατά τον κατάπλου ή τον απόπλου από λιμένα αποτελεί 
απαίτηση σε ορισμένα κράτη μέλη. Εντούτοις, τα γεωγραφικά όρια των ζωνών πλοήγησης 
διαφέρουν πολύ και εξαρτώνται από την τοποθεσία του λιμένα (ποταμός, αρχιπέλαγος, 
παράκτιος μόλος). Ορισμένα κράτη μέλη επιβάλλουν την χρήση πλοηγού στα εσωτερικά και 
εξωτερικά χωρικά ύδατα αναλόγως με το φορτίο και τις διαστάσεις του πλοίου.
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Όλες οι απαιτήσεις θαλάσσιας πλοήγησης για πλοία μεγάλου βυθίσματος σε διαμετακόμιση 
σχετίζονται με συστήματα οργάνωσης της κυκλοφορίας των πλοίων και πρέπει να 
υποβάλλονται και να εγκρίνονται σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών μέσω του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).  Η οδηγία του Συμβουλίου 79/115/ΕΚ και τα ψηφίσματα 
του IMO A.486 (XII) και A.480 (XII) αφορούν τις καταστάσεις στη Βόρεια Θάλασσα και τη 
Βαλτική Θάλασσα αντιστοίχως. Προς το παρόν, η Επιτροπή δεν προτίθεται να αναλάβει 
περαιτέρω πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, εκτός από μέτρα που αφορούν τη διαφάνεια σε 
σχέση μα την έκδοση πιστοποιητικών απαλλαγής.

Σε σχέση με το θέμα της παράνομης μετανάστευσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη 
Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Frontex) είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της επιχειρησιακής 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών 
συνόρων. Υπό το πρίσμα αυτό, ο Οργανισμός συντρέχει τα κράτη μέλη σε περίπτωση 
καταστάσεων που απαιτούν αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια, π. χ. λόγω 
δυσανάλογων πιέσεων στα εξωτερικά σύνορα. Ο Οργανισμός συγκροτεί Ευρωπαϊκές Ομάδες 
Συνοριοφυλάκων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων ή ταχειών 
επεμβάσεων. Ο Οργανισμός παρέχει επίσης βοήθεια στα κράτη μέλη για την εκπαίδευση των 
συνοριοφυλάκων, όπως και για τον καθορισμό κοινών εκπαιδευτικών προτύπων. 

Σχετικά με το θέμα της  δημιουργίας μιας ακτοφυλακής της ΕΕ, το Μάρτιο του 2011, η 
Επιτροπή δημοσίευσε Λευκή Βίβλο με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών»,. Στο έγγραφο αυτό απαριθμούνται ορισμένες πρωτοβουλίες για ένα αποδοτικό 
και ολοκληρωμένο σύστημα κινητικότητας. Στο υποκεφάλαιο 18 ‘Ασφαλέστερη ναυτιλία’ 
αναφέρεται:

«Αξιολόγηση της σκοπιμότητας ανάθεσης κοινών καθηκόντων στις υπηρεσίες ακτοφυλακής της 
ΕΕ, ιδίως για την εξασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας στη θάλασσα και της 
προστασίας του περιβάλλοντος.»

Η παράγραφος 264 του αντίστοιχου εγγράφου εργασίας της Επιτροπής1 αναφέρει:

« Η ιδέα μιας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής έχει ήδη συζητηθεί μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων. Ορισμένα καθήκοντα μιας ακτοφυλακής θα μπορούσαν να επωφεληθούν από 
συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή να εκτελούνται κατά τρόπο αποτελεσματικότερο σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. το κέντρο δεδομένων EU LRIT). Με πλήρη σεβασμό των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η Επιτροπή θα εξετάσει διάφορες εναλλακτικές 
λύσεις: διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, συντονισμό ad hoc ή μόνιμο της 
ακτοφυλακής των κρατών μελών, εκχώρηση ορισμένων καθηκόντων σε φορείς της ΕΕ».

Συμπέρασμα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με την προκαταρκτική φάση μιας μελέτης για τα ως άνω 
θέματα.

                                               
1 Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που συνοδεύει τη Λευκή Βίβλο


