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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt om zijn voorstel in overweging te nemen om voor schepen met een grote 
diepgang een verplichte loodsdienst in te stellen in de wateren van de EU om zo ongelukken 
op zee en mariene verontreiniging te voorkomen. Hij doet eveneens een voorstel om een 
Europese kustwacht in het leven te roepen. Hij legt een haalbaarheidsstudie over van deze 
voorstellen. Hij beweert dat er behoefte is aan een gecoördineerde kustwacht aangezien de EU 
meer dan 10 miljoen illegale immigranten telt, er elk jaar ongeveer een half miljoen bijkomen 
en er daarnaast ook nog 1,5 miljoen drugsverslaafden zijn van wie het leven, net als dat van 
hun familie, verwoest wordt door drugs. Hij beweert dat een Europese kustwacht heel wat 
levens en families zou redden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

"Het gebruik van een loods op zee is in sommige lidstaten een vereiste voor het binnenkomen 
of verlaten van havens. De geografische omvang van gebieden waar het gebruik van een loods 
verplicht is loopt echter sterk uiteen en hangt af van de locatie van de haven (bv. in de 
nabijheid van een rivier, een archipel of golfbrekers). Bepaalde lidstaten stellen het gebruik 
van loodsen in de territoriale binnenwateren en buitenwateren verplicht, afhankelijk van de 
lading en omvang van het schip.



PE506.316v01-00 2/2 CM\930066NL.doc

NL

Vereisten inzake het gebruik van loodsen voor diepliggende vaartuigen op doorreis hebben 
betrekking op systemen voor routering van het zeeverkeer en moeten worden gepresenteerd 
en goedgekeurd op het niveau van de Verenigde Naties, via de Internationale Maritieme 
Organisatie (IMO).  Richtlijn 79/115/EG en de resoluties van de IMO nrs. A.486 (XII) en 
A.480 (XII) hebben betrekking op de situaties in respectievelijk de Noordzee en de Oostzee. 
Voorlopig voorziet de Commissie geen verdere initiatieven op dit gebied, behalve wat betreft 
transparantie bij de toekenning van ontheffingscertificaten.

Met betrekking tot de kwestie van illegale migratie is het Europees Agentschap voor het 
beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de 
Europese Unie (Frontex) verantwoordelijk voor het coördineren van de operationele 
samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van het beheer van de buitengrenzen. In dit 
verband assisteert het Agentschap de lidstaten met betrekking tot situaties waarin technische 
en operationele ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld vanwege een meer dan normale druk op 
de buitengrenzen. Het Agentschap richt Europese grenswachtteams op die worden ingezet 
voor gezamenlijke operaties of snelle interventies. Tevens ondersteunt het Agentschap 
lidstaten bij de training van grenswachten, onder meer door de opstelling van 
gemeenschappelijke trainingsnormen.

Met betrekking tot de oprichting van een kustwacht van de EU, heeft de Commissie in maart 
2011 een witboek gepubliceerd met de titel "Stappenplan voor een interne Europese 
vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem". Daarin wordt een 
aantal initiatieven geformuleerd om een efficiënt en geïntegreerd mobiliteitssysteem in te 
voeren. Onder nummer 18 "Veiliger scheepvaart" wordt het volgende genoemd:

"de haalbaarheid onderzoeken van gedeelde functies voor de kustwachten in de EU, met name 
voor het verzekeren van de maritieme veiligheid, beveiliging en de bescherming van het 
milieu."

In paragraaf 264 van het bijbehorende werkdocument van de diensten van de Commissie1

staat:

"Het idee van een Europese kustwacht is reeds door de Europese instellingen besproken. 
Bepaalde taken van de kustwacht kunnen worden ondersteund met coördinatie op Europees 
niveau of efficiënter worden uitgeoefend op Europees niveau (bijvoorbeeld het LRIT data 
centre van de EU). Met volledige inachtneming van de beginselen van subsidiariteit en 
proportionaliteit zal de Commissie verschillende opties overwegen: gestructureerde 
samenwerking tussen lidstaten, ad hoc of permanente coördinatie van kustwachtdiensten van 
de lidstaten, overdracht van bepaalde taken naar organen van de EU".

Conclusie
De Europese Commissie is momenteel een studie aan het opzetten om bovengenoemde 
kwesties te behandelen."

                                               
1 Werkdocument van de diensten van de Commissie bij het Witboek .


