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Przedmiot: Petycja 1107/2012, którą złożył Per Uggen (Dania) w sprawie inicjatywy 
dotyczącej straży przybrzeżnej UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się rozpatrzenia jego propozycji dotyczącej obowiązkowego 
pilotażu statków o dużym zanurzeniu na wodach UE, co zapobiegałoby wypadkom na morzu 
i zanieczyszczeniu mórz, a także propozycji dotyczącej straży przybrzeżnej UE. Przedstawia 
on studium wykonalności dla tych propozycji. Składający petycję twierdzi, że potrzebna jest 
skoordynowana straż przybrzeżna, ponieważ w UE jest ponad 10 milionów nielegalnych 
imigrantów, a ich liczba wzrasta co roku o mniej więcej pół miliona. W Unii jest też 
1,5 miliona osób uzależnionych od narkotyków, które przez swój nałóg niszczą życie swoje 
i swoich rodzin. Składający petycję twierdzi, że dzięki straży przybrzeżnej UE można by 
uratować wiele istnień i rodzin.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Korzystanie z pilotażu morskiego jest wymagane w niektórych państwach członkowskich 
przy wpływaniu do portu i wypływaniu z niego. Jednak geograficzne ograniczenia obszarów 
objętych pilotażem bardzo się różnią i zależą od usytuowania portu (np. rzeka, archipelag, 
wody przybrzeżne). Niektóre państwa członkowskie zobowiązują do stosowania pilotażu na 
wewnętrznych i zewnętrznych wodach terytorialnych w zależności od ładunku i rozmiarów 
statku.
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Wszelkie wymogi dotyczące pilotażu statków o dużym zanurzeniu w tranzycie odnoszą się do 
systemów wyznaczania tras dla statków oraz należy je przedstawić i uzgodnić na szczeblu 
ONZ za pośrednictwem Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Dyrektywa Rady 
oraz rezolucje IMO A.486 (XII) i A.480 (XII) dotyczą sytuacji odpowiednio na Morzu 
Północnym i Morzy Bałtyckim. Obecnie Komisja nie przewiduje dalszych inicjatyw w tej 
dziedzinie, z wyjątkiem kwestii przejrzystości w zakresie przyznawania świadectw 
zwolnienia z pilotażu.

W kwestii nielegalnej imigracji Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na 
Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) odpowiada za 
koordynowanie współpracy operacyjnej państw członkowskich w dziedzinie zarządzania 
granicami zewnętrznymi. W tej dziedzinie agencja wspiera państwa członkowskie w 
sytuacjach wymagających zwiększonych zdolności technicznych i operacyjnych, np. z 
powodu nieproporcjonalnej presji na ich granicach zewnętrznych. Agencja tworzy zespoły 
europejskiej straży granicznej, które kieruje się do wspólnych operacji lub szybkich 
interwencji. Agencja wspiera również państwa członkowskie w szkoleniu funkcjonariuszy 
straży granicznej, m.in. ustanawiając wspólne standardy szkoleń.

W sprawie utworzenia unijnej straży przybrzeżnej w marcu 2011 r. Komisja ogłosiła białą 
księgę zatytułowaną „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu –
dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”. Wskazała 
szereg inicjatyw na rzecz zapewnienia skutecznego i zintegrowanego systemu mobilności. W 
podtytule 18 „Bezpieczniejsze statki” wskazano na następujący aspekt:

„Ocena możliwości stworzenia wspólnych funkcji straży przybrzeżnej w UE, w szczególności 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mórz oraz ochrony środowiska.”

Ustęp 264 odpowiedniego dokumentu roboczego służb Komisji1 brzmi następująco:

„Instytucje dyskutowały juz nad pomysłem powołania europejskiej straży przybrzeżnej. 
Niektóre funkcje straży przybrzeżnej mogą skorzystać na koordynacji na szczeblu europejskim 
lub być skuteczniej realizowane na szczeblu europejskim (np. centrum danych EU LRIT ). 
Przy pełnym przestrzeganiu zasad pomocniczości i proporcjonalności Komisja przeanalizuje 
kilka możliwości: ustrukturyzowaną współpracę między państwami członkowskimi, 
koordynację ad hoc lub stałą straży przybrzeżnej państw członkowskich, przekazanie 
niektórych funkcji organom UE.”

Wniosek
Komisja Europejska zaczyna obecnie prace nad analizą ww. kwestii.

                                               
1 Dokument roboczy Komisji towarzyszący białej księdze .


