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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0873/2007, του Cecilio Alonso de Miguel, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς για παραβιάσεις της οδηγίας 2003/24/ΕΚ για τους 
κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία από τη διοίκηση 
του λιμένα του Ντόβερ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες κατά την επιβίβασή του σε 
οχηματαγωγό πλοίο στο Ντόβερ στις 26 Αυγούστου 2006, καθώς η επιβίβαση ήταν δυνατή 
μόνο μέσω σκάλας, θεωρεί ότι η διοίκηση του λιμένα εφαρμόζει πλημμελώς την οδηγία 
2003/24/ΕΚ για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία. Σύμφωνα 
με τον αναφέροντα, το πλήρωμα του οχηματαγωγού πλοίου δεν έκανε καμία προσπάθεια να 
βοηθήσει τρία ηλικιωμένα άτομα που αντιμετώπιζαν προφανείς δυσκολίες και, μολονότι 
υποτίθεται ότι στο Ντόβερ υπάρχουν ράμπες για αναπηρικά αμαξίδια, δεν υπήρχε καμία 
σχετική ένδειξη και κανείς δεν τους κατεύθυνε εκεί. Επίσης, το προσωπικό δεν μπορούσε να 
απαντήσει στο ερώτημα πού βρίσκονται οι ράμπες. Ο αναφέρων υπέβαλε καταγγελίες τόσο 
στην εταιρεία Sea France όσο και στο Υπουργείο Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, 
αλλά οι απαντήσεις που έλαβε δεν ήταν ικανοποιητικές. Ο αναφέρων ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει αυτήν την κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Η Επιτροπή έχει ήδη εξετάσει μια καταγγελία που υποβλήθηκε σε αυτήν από τους 
υποβάλλοντες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.
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Η οδηγία 2003/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης
Απριλίου 2003 για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία1 δεν
προβλέπει σε καμία περίπτωση τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με την πρόσβαση των
επιβατών παρά μόνο σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά δρομολόγια και αφορά μόνο τις υποδομές
για τα πλοία και την πρόσβασή σε αυτά και όχι τις υποδομές που θα μπορούσαν να
αποδειχτούν απαραίτητες στα λιμάνια.

Κατόπιν της εξέτασης της καταγγελίας, κατέστη επίσης προφανές ότι οι βρετανικές αρχές, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου άρθρου της οδηγίας για την προσθήκη ενός άρθρου 6β
στην οδηγία 98/18/ΕΚ, έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών 
του παραρτήματος III, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση για τα άτομα 
μειωμένης κινητικότητας.

Η Επιτροπή εξετάζει προσεκτικά εδώ και πολλά χρόνια αν όλοι οι τρόποι μεταφοράς
διασφαλίζουν την ορθή ένταξη των επιβατών μειωμένης κινητικότητας. Στο πρόγραμμα
εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών για το 2008 έχει προβλεφθεί η 
παρουσίαση νομοθετικού μέτρου για την προστασία των επιβατών μειωμένης κινητικότητας 
στις θαλάσσιες και πλωτές μεταφορές. Η συγκεκριμένη πρόταση θα βασίζεται στις αρχές που
προβλέπει ο κανονισμός για τις αεροπορικές μεταφορές των επιβατών μειωμένης
κινητικότητας2 και στον κανονισμό3 που αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές στον τομέα
της βοήθειας, της μη διάκρισης, της προσβασιμότητας και του δικαιώματος στην ενημέρωση 
των επιβατών μειωμένης κινητικότητας.

                                               
1 Για την τροποποίηση της οδηγίας 98/18/EΚ του Συµβουλίου ΕΕ L 123 της 17/05/2003, σελ.18.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς. ΕΕ L 204 της 26.07.2006, σελ. 1.
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά 
με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών, ΕΕ L 315 της 31.12.2007, σελ. 14.
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