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1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită luarea în considerare a propunerii sale privind pilotajul obligatoriu pentru 
navele cu carenă adâncă din apele UE, ceea ce ar preveni accidentele maritime și poluarea 
maritimă, precum și a unei propuneri de pază de coastă a UE. Acesta prezintă un studiu de 
fezabilitate pentru aceste propuneri. El susține că serviciul coordonat al pazei de coastă este 
necesar deoarece în UE există peste 10 milioane de imigranți clandestini, număr care crește cu 
aproximativ jumătate de milion în fiecare an, și 1,5 milioane de toxicomani ale căror vieți și 
familii sunt distruse din cauza consumului droguri. Petiționarul afirmă că, dacă ar exista o 
pază de coastă a UE, multe vieți și familii ar fi salvate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

În unele state membre, recurgerea la un pilot maritim constituie o cerință care trebuie 
respectată la intrarea într-un port sau la ieșirea din acesta. Cu toate acestea, limitele geografice 
ale zonelor de pilotaj prezintă variații importante și depind de amplasarea portului (de 
exemplu, fluviu, arhipeleag, dig costier). În funcție de încărcătura și dimensiunile navei, 
anumite state membre impun obligația utilizării unui pilot în apele teritoriale interne și 
externe.

Orice cerințe referitoare la pilotaj impuse navelor cu carenă adâncă aflate în tranzit se referă la 
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sistemele de direcționare a traficului naval și trebuie prezentate și acceptate la nivelul 
Organizației Națiunilor Unite prin intermediul Organizației Maritime Internaționale (OMI).  
Directiva 79/115/CE a Consiliului și rezoluțiile A.486 (XII) și A.480 (XII) ale OMI abordează 
situațiile din Marea Nordului și, respectiv, Marea Baltică. Până în prezent, Comisia nu 
preconizează nicio nouă inițiativă în acest domeniu, mai puțin în ceea ce privește transparența 
în materie de acordare a certificatelor de exceptare.

În legătură cu problematica migrației ilegale, Agenția Europeană pentru Gestionarea 
Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene 
(Frontex) este responsabilă pentru coordonarea cooperării operaționale dintre statele membre 
din domeniul gestionării frontierelor externe. În această privință, Agenția vine în ajutorul 
statelor membre în situații care necesită o asistență tehnică și operațională sporită, de 
exemplu, ca urmare a unor presiuni disproporționate la frontierele externe ale acestora. 
Agenția înființează echipe europene de polițiști de frontieră, care sunt mobilizate în vederea 
unor operațiuni comune sau a unor intervenții rapide. De asemenea, Agenția acordă asistență 
statelor membre în ceea ce privește formarea polițiștilor de frontieră, inclusiv prin 
introducerea unor standarde de formare comune. 

În ceea ce privește chestiunea creării unei gărzi de coastă a Uniunii Europene, în martie 2011, 
Comisia a publicat o Carte albă intitulată „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al 
transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al 
resurselor”. Au fost enumerate o serie de inițiative prin care se urmărește să se prevadă un 
sistem eficient și integrat de mobilitate. La subcapitolul 18, „Un transport maritim mai sigur”, 
a fost inclus pasajul următor:

„Evaluarea fezabilității unei cumulări a funcțiilor pazei de coastă din UE, în special în 
vederea garantării siguranței și securității maritime și a protecției mediului marin”.

Punctul 264 din documentul de lucru al serviciilor Comisiei1 aferent Cărții albe menționate 
mai sus prevede următoarele:

„Instituțiile europene au purtat deja dezbateri pe marginea ideii unei gărzi de coastă 
europene. Anumite funcții ale pazei de coastă ar putea beneficia de pe urma coordonării la 
nivel european sau ar putea fi executate cu o mai mare eficiență la nivel european (de ex., 
centrul de date LRIT al UE). Respectând pe deplin principiile subsidiarității și 
proporționalității, Comisia va examina mai multe opțiuni: cooperarea structurată între 
statele membre, coordonarea ad-hoc sau permanentă a pazei de coastă a statelor membre, 
transferul anumitor funcții către organe ale Uniunii Europene”.

Concluzie
În prezent, Comisia Europeană întreprinde demersuri pentru a realiza un studiu în vederea 
abordării problemelor menționate mai sus.

                                               
1 Commission staff working document accompanying the White Paper .


