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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo apsvarstyti jo pasiūlymą giliai į ES vandenis plukdomiems laivams 
numatyti privalomąją laivavedybą, nes taip būtų išvengta nelaimingų atsitikimų jūroje ir jūros 
taršos, taip pat pasiūlymą dėl ES pakrančių apsaugos. Peticijos pateikėjas pateikia šių 
pasiūlymų galimybių studiją. Jis tvirtina, kad suderinta pakrančių apsaugos tarnyba būtina, 
nes Europos Sąjungoje yra daugiau kaip 10 mln. neteisėtų imigrantų, kurių kiekvienais metais 
padaugėja maždaug 0,5 mln., ir 1,5 mln. narkotikus vartojančių asmenų, kurių gyvenimas ir 
šeimos sugriuvo dėl narkotikų vartojimo. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad ES pakrančių 
apsauga išgelbėtų daug gyvenimų ir šeimų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Kai kuriose valstybėse narėse reikalaujama, kad laivams atvykstant į uostą ar iš jo išvykstant 
būtų laivavedžiai. Tačiau geografinės laivavedybos sričių ribos labai skiriasi, jos priklauso 
nuo uosto vietos (pvz., upė, archipelagas, pakrančių molas). Kai kuriose valstybėse narėse 
reikalaujama, kad laivuose būtų laivavedžiai laivams plaukiojant vidaus ir išorės teritoriniuose 
vandenyse atsižvelgiant į laivo krovinius ir matmenis.

Privalomos laivavedybos reikalavimai, nustatyti giliai į vandenis plukdomiems ir tranzitu 
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vykstantiems laivams, yra susiję su laivų maršrutų parinkimo sistemomis, jie turi būti pateikti 
ir suderinti Jungtinių Tautų lygmeniu pritarus Tarptautinei jūrų organizacijai (TJO). Tarybos 
direktyva 79/115/EB ir TJO rezoliucijos A.486 (XII) ir A.480 (XII) atitinkamai susijusios su 
tokiais atvejais Šiaurės ir Baltijos jūrose. Šioje srityje Komisija šiuo metu nėra numačiusi 
jokių iniciatyvų, išskyrus tas, kurios susijusios su skaidrumu išduodant atleidimo nuo 
laivavedybos sertifikatus.

Dėl neteisėtos migracijos pažymėtina, kad Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie 
Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) yra atsakinga 
už valstybių narių operatyvaus bendradarbiavimo išorės sienų valdymo srityje koordinavimą.
Šiuo atžvilgiu FRONTEX padeda valstybėms narėms tais atvejais, kai reikia didesnės 
techninės ir operatyvios pagalbos, pvz., dėl neproporcingo spaudimo prie jų išorės sienų.
FRONTEX sukuria Europos sienos apsaugos pareigūnų būrius, kurie dislokuojami vykdant 
bendras operacijas arba teikiant skubią pagalbą. Ji taip pat padeda valstybėms narėms mokyti 
valstybių sienų apsaugos pareigūnus, įskaitant bendrų mokymo reikalavimų nustatymą.

Dėl ES pakrančių apsaugos iniciatyvos sukūrimo 2011 m. kovo mėn. Komisija paskelbė 
baltąją knygą „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu 
išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“. Joje išvardyta nemažai 
iniciatyvų, kuriomis siekiama sukurti efektyvią integruotą judumo sistemą. 18 paantraštėje 
„Saugesnė laivyba“ nustatytas toks tikslas:

įvertinti galimybę nustatyti bendras ES pakrantės apsaugos funkcijas, visų pirma siekiant 
užtikrinti jūrų saugą, saugumą ir aplinkos apsaugą.

Atitinkamo Komisijos tarnybų darbinio dokumento1 264 dalyje teigiama, kad:

ES institucijos jau aptarė pasiūlymą nustatyti Europos pakrančių apsaugos funkcijas. Tam 
tikrų pakrančių apsaugos funkcijų vykdymą galėtų palengvinti ES lygmens koordinavimas 
arba jos galėtų būti veiksmingiau vykdomos ES lygmeniu (pvz., Europos Sąjungos tolimojo 
laivų identifikavimo ir sekimo (LRIT) duomenų centras). Siekdama visapusiškai laikytis 
subsidiarumo ir proporcingumo principų, Komisija nagrinės keletą variantų: struktūrinį 
valstybių narių bendradarbiavimą, ad hoc arba nuolatinį valstybių narių pakrančių apsaugos 
koordinavimą, tam tikrų funkcijų perdavimą ES įstaigoms.

Išvada
Siekdama spręsti minėtąsias problemas Europos Komisija šiuo metu pradeda vykdyti tyrimą.“

                                               
1 Prie Baltosios knygos pridedamas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas.


