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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0873/2007 af Cecilio Alonso de Miguel, spansk statsborger, om 
påståede overtrædelser af direktiv 2003/24/EF om sikkerhedsregler og -standarder 
for passagerskibe begået af havneadministrationen i Dover

1. Sammendrag

Andrageren, som oplevede flere vanskeligheder, da han skulle om bord på en færge i Dover 
den 26. august 2006, fordi det kun var muligt at gå om bord via en trappe, mener ikke, at 
havneadministrationen har formået på behørig vis at gennemføre direktiv 2003/24/EF om 
sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe. Ifølge andrageren gjorde færgens personale 
ingenting for at hjælpe tre ældre personer, som tydeligvis oplevede vanskeligheder. Selv om 
der eftersigende skulle være rullestolsramper i Dover, var der desuden ingen skiltning eller 
henvisning til dem. Endelig kunne personalet ikke oplyse, hvor de var placeret. Andrageren 
indgav klager til både Sea France og Det Forenede Kongeriges transportministerium, men 
svarene var ikke tilfredsstillende. Andrageren vil gerne have, at Europa-Parlamentet 
undersøger sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. februar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Kommissionen har allerede behandlet en klage indgivet af de bydende om den pågældende
sag.

Adlib Express Watermark



PE415.035v01-00 2/2 CM\749982DA.doc

DA

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/24/EF af 14. april 2003 om sikkerhedsregler og 
-standarder for passagerskibe1 sigter under alle omstændigheder udelukkende mod at indføre 
andre bestemmelser om passagerers adgang med hensyn til nationale rejser, og reglerne 
vedrører desuden udelukkende skibenes egne indretninger og adgangen hertil, bortset fra den 
indretning, som kunne vise sig nødvendig i havnene.

I forbindelse med behandlingen af klagen er det desuden konstateret, at de britiske 
myndigheder, i henhold til bestemmelserne i direktivets artikel 1, der tilføjer en artikel 6 b til 
direktiv 98/18/EF, havde truffet passende foranstaltninger på baggrund af retningslinjerne i 
bilag III med henblik på at sørge for sikker adgang for bevægelseshæmmede personer.

Kommissionen har igennem en årrække ført nøje tilsyn med, at alle transportmidler sikrer en 
korrekt integration af bevægelseshæmmede personer. GD TREN vil i sit arbejdsprogram for 
2008 fremsætte et forslag til lovgivning om beskyttelse af bevægelseshæmmede personers 
rettigheder inden for søtransport og transport ad indre vandveje. Forslaget vil blive baseret på 
de principper, der er fastlagt i forordningen om bevægelseshæmmede personers rettigheder, 
når de rejser med fly2 og jernbaneforordningen3, inden for områder som hjælp og
ikkeforskelsbehandling samt bevægelseshæmmedes adgang og ret til information."

                                               
1 Ændring af Rådets direktiv 98/18/EF, EUT L 123 af 17.5.2003, s 18.
2 Forordning (EF) nr. 1107/2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser 

med fly, EUT L 204 af 26.7.2006, s. 1.
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers 

rettigheder og forpligtelser, EUT L 315 af 31.12.2007, s. 14.
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