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Uggen, par ES krasta apsardzes iniciatīvu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz izskatīt viņa priekšlikumu par obligātiem loča pakalpojumiem 
dziļas iegrimes kuģiem ES ūdeņos, kas novērstu jūras negadījumus un jūras piesārņojumu, kā 
arī priekšlikumu par ES krasta apsardzi. Viņš ir iesniedzis tehniski ekonomisko pamatojumu 
par šiem priekšlikumiem. Viņš apgalvo, ka krasta apsardzes dienests ir nepieciešams, jo ES ir 
vairāk nekā 10 miljonu nelegālo imigrantu, kuru skaits ik gadu palielinās par apmēram pus 
miljonu, kā arī 1,5 miljoni narkomānu, kuru dzīves un ģimenes tiek izpostītas narkotiku 
lietošanas dēļ. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ar ES krasta apsardzes palīdzību tiktu 
glābtas daudzas dzīvības un ģimenes.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 19. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Dažās dalībvalstīs tiek prasīts izmantot loča pakalpojumus, iebraucot ostā vai izbraucot no tās. 
Tomēr ģeogrāfiskās robežas zonām, kurās izmantojami loča pakalpojumi, ir ļoti atšķirīgas un 
atkarīgas no ostas atrašanās vietas (piemēram, upes, arhipelāgs vai piekrastes josla). 
Atsevišķās dalībvalstīs loča pakalpojumu izmantošana ir obligāta iekšējos un ārējos 
teritoriālajos ūdeņos atkarībā no kuģa kravas un izmēriem.

Loča pakalpojumu izmantošanas prasības attiecībā uz dziļas iegrimes kuģiem tranzītā ir 
saistītas ar kuģu kustības sistēmām, un tās jādara zināmas un par tām jāvienojas Apvienoto 
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Nāciju līmenī ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) starpniecību.  Padomes 
Direktīva 79/115/EK un SJO rezolūcijas A.486 (XII) un A.480 (XII) attiecas uz situācijām 
Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā. Pagaidām Komisija nav iecerējusi nekādas citas iniciatīvas šajā 
jomā, izņemot attiecībā uz atbrīvojuma sertifikātu piešķiršanas pārredzamību.

Saistībā ar nelegālās migrācijas jautājumu — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai 
pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) atbild par operatīvās sadarbības 
koordinēšanu starp dalībvalstīm ārējo robežu pārvaldības jomā. Šajā sakarā Aģentūra palīdz 
dalībvalstīm situācijās, kurās nepieciešama pastiprināta tehniskā un operatīvā palīdzība, 
piemēram, ja pie to ārējām robežām rodas nesamērīgas grūtības. Aģentūra izveido Eiropas 
robežsardzes vienības, kas piedalās kopīgos pasākumos vai ātrās reaģēšanas operācijās. 
Aģentūra palīdz dalībvalstīm arī īstenot robežsargu apmācību, tostarp nosakot vienotus 
apmācības standartus.

Attiecībā uz jautājumu par ES krasta apsardzes izveidi Komisija 2011. gada martā publicēja 
balto grāmatu „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un 
resursefektīvu transporta sistēmu”. Tajā ir uzskaitītas vairākas iniciatīvas efektīvas un 
integrētas mobilitātes sistēmas nodrošināšanai. Iniciatīvu saraksta 18. apakškategorijā 
„Drošāka kuģošana” paredzēts:

„Novērtēt ES krasta apsardzes kopīgu funkciju veikšanas iespējas, jo īpaši, lai nodrošinātu 
jūras satiksmes drošumu, drošību un vides aizsardzību.”

Attiecīgā Komisijas dienestu darba dokumenta1 264. punktā noteikts:

„Eiropas iestādes jau ir apspriedušas ieceri par Eiropas krasta apsardzi. Dažas krasta 
apsardzes funkcijas varētu koordinēt vai efektīvāk veikt Eiropas līmenī (piemēram, ES LRIT 
datu centrs). Komisija, pilnībā ievērojot subsidiaritātes un proporcionalitātes principus, 
izvērtēs vairākas iespējas: strukturētu sadarbību starp dalībvalstīm, dalībvalstu krasta 
apsardzes ad hoc vai pastāvīgu koordinēšanu, konkrētu funkciju nodošanu ES struktūrām”.

Secinājums
Eiropas Komisija pašlaik gatavojas sākt pētījumu, lai risinātu iepriekš minētos jautājumus.

                                               
1 Baltajai grāmatai pievienotais Komisijas dienestu darba dokuments.


