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uniós parti őrségre irányuló kezdeményezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt kérelmezi, hogy fontolják meg a javaslatát egy uniós parti őrség 
létrehozására, illetve a nagy merülési mélységű hajók kötelező révkalauzolására az uniós 
vizeken, ami megelőzné a tengeri baleseteket és a tengerszennyezést. Benyújtja e javaslatok 
megvalósíthatósági tanulmányát is. Azt állítja, hogy szükség van a koordinált parti őrségre, 
mivel az Unió területén több mint 10 millió illegális bevándorló él, számuk évente kb. 
félmillióval nő, valamint 1,5 millió kábítószerfüggő, akik életét és családját tönkreteszi a 
drogfogyasztás. Azt állítja, hogy egy uniós parti őrséggel sok életet és családot lehetne 
megmenteni.

2. Elfogadhatóság:

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A kikötőbe való belépéskor vagy a kikötők elhagyásakor a révkalauzok használata egyes 
tagállamokban kötelező. A révkalauzok területének földrajzi határai ugyanakkor igen 
eltérőek, és a kikötő elhelyezkedésétől függnek (pl. folyó, szigetvilág, parti hullámtörők). 
Egyes tagállamok a révkalauzok belső és külső felségvizeken való igénybevételét a hajó 
rakományától és méretétől függően írják elő kötelezően.
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A tranzitban lévő, nagy merülési mélységű hajókra vonatkozó révkalauzolási kötelezettség a 
hajózási útvonalrendszerekkel függ össze, és azt az ENSZ szintjén a Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezetnek (IMO) kell bemutatni, és általa jóvá kell hagyatni.  Az Északi-tenger és a Balti-
tenger helyzetével a 79/115/EK tanácsi irányelv és az IMO A.486 (XII), illetve A.480 (XII) 
határozata foglalkozik. A Bizottság e területre vonatkozóan jelenleg nem tervez további 
kezdeményezéseket, kivéve, ami a mentesítő igazolások odaítélésével kapcsolatos 
átláthatóságot illeti.

Az illegális migráció kérdésével kapcsolatban a külső határok igazgatása területén az Európai 
Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai 
Ügynökség (Frontex) felel a tagállamok közötti operatív együttműködés összehangolásáért. E 
tekintetben az ügynökség segítséget nyújt a tagállamok számára azon helyzetekben, 
amelyekben fokozott technikai és operatív segítségnyújtás szükséges, például a külső 
határokra gyakorolt aránytalan nyomás miatt. Az ügynökség európai határőrcsapatokat állít 
fel, amelyeket közös műveletekben vagy gyors beavatkozások esetén vet be. Az ügynökség 
emellett segítséget nyújt a tagállamok számára a határőrök képzésében is, többek között közös 
képzési normák megállapítása révén.

Ami az uniós parti őrség létrehozásának kérdését illeti, a Bizottság 2011 márciusában „Útiterv 
az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé” címmel fehér könyvet tett közzé. Ez a hatékony 
és integrált mobilitási rendszer biztosítása érdekében számos kezdeményezést sorol fel. A 
„18. Biztonságosabb hajózás” alcímben az alábbi szerepelt:

„Az EU parti őrségei közötti funkciómegosztás megvalósíthatóságának értékelése, elsősorban 
a tengeri közlekedés védelmének és biztonságának, valamint a tengeri környezet védelmének 
biztosítása érdekében.”

A megfelelő bizottsági szolgálati munkadokumentum1 (264) bekezdésének a szövege a 
következő:

„Az európai parti őrség ötletét az európai intézmények már megvitatták. Az uniós szintű 
koordináció a parti őrség egyes funkciói számára előnyökkel járhatna, vagy azokat európai 
szinten hatékonyabban el lehetne látni (pl. az EU LRIT adatközpont). A szubszidiaritás és az 
arányosság elvének teljes körű tiszteletben tartása mellett a Bizottság több lehetőséget fog 
megvizsgálni: a tagállamok közötti strukturált együttműködés, a tagállamok parti őrségének 
eseti vagy állandó összehangolása, egyes funkciók uniós testületeknek való átadása”.

Összegzés
Az Európai Bizottság jelenleg kezdi meg egy tanulmány készítését a fenti kérdések kezelése 
érdekében.

                                               
1 Commission staff working document accompanying the White Paper .


