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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0873/2007, внесена от г-н Cecilio Alonso de Miguel, с испанско 
гражданство, относно предполагаеми нарушения на Директива 
2003/24/ЕО относно правилата и стандартите за безопасност на 
пътнически кораби от страна на администрацията на пристанище 
Dover

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който се е сблъскал с известни трудности, когато се е качвал 
на борда на ферибот в Dover на 26 август 2006 г., тъй като качването на борда е било 
възможно единствено чрез изкачване на стълба, смята, че пристанищната 
администрация не е приложила правилно Директива 2003/24/ЕО относно правилата и 
стандартите за безопасност на пътнически кораби. Според вносителя на петицията 
екипажът на ферибота не е направил никакво усилие да помогне на трима възрастни 
хора, които очевидно са изпитвали затруднения, и въпреки твърденията, че в Dover са 
инсталирани рампи за инвалидни колички, не е имало никакви табели или упътване 
към тях. Освен това персоналът не е можел да посочи къде се намират те. Вносителят 
на петицията е подал жалби едновременно до Sea France и Министерството на 
транспорта на Обединеното кралство, но отговорите не са били задоволителни. Той би 
желал Европейският парламент да проучи тази ситуация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 февруари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения  (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.
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Комисията вече е разглеждала подадена до нея жалба от вносители относно въпросния 
случай.

Директива 2003/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 април 2003 г. 
относно правилата и стандартите за безопасност на пътнически кораби1 във всеки 
случай не цели въвеждането на разпоредби относно достъпа на пътници освен при 
пътуванията на територията на една страна, а и освен това се отнася единствено до 
оборудването на самите кораби и достъпа до тях, без съоръженията, които биха могли 
да се окажат необходими в пристанищата.

След разглеждане на жалбата стана ясно и това, че британските власти съобразно 
разпоредбите на член първи на директивата, който въвежда нов член 6 в Директива 
98/18/ЕО, са взели адекватни мерки на основание на общите насоки в приложение III, 
за да се осигури безопасен достъп на лицата с намалена подвижност.

Комисията от години следи дали всички способи за превоз осигуряват нормалния 
прием на пътниците с намалена подвижност (PRMs). Представянето на предложение за 
законодателни мерки относно защитата правата на PRMs в морския и речен транспорт е 
предвидена в работния план на ГД „Енергетика и Транспорт“ за 2008 г. Едно такова 
предложение ще се основава на установените от Регламент „PRM“ за въздушния 
транспорт2 и от Регламента за железопътния транспорт3 принципи в областта на 
подпомагането, недискриминацията, достъпа и правото на осведомяване на пътниците с 
намалена подвижност.

                                               
1 За изменение на Директива  98/18/ЕО на Съвета, ОВ L 123, 17.5.2003 г., стр.18.
2 Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена 
подвижност при пътувания с въздушен транспорт, ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 1.
3 Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 относно 
правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, ОВ L 315, 31.12.2007, стр. 14.

Adlib Express Watermark


	749982bg.doc

