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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0873/2007, Cecilio Alonso de Miguel, Espanjan kansalainen, 
Doverin sataman hallintohenkilöstön rikkomuksista matkustaja-alusten 
turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin 2003/24/EY 
osalta 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä joutui useisiin hankaluuksiin noustessaan laivaan Doverissa 
26. elokuuta 2006, sillä laivaan pääsi ainoastaan portaita pitkin. Hän katsoo, että sataman 
hallintohenkilöstö ei ole pannut asianmukaisesti täytäntöön EY:n direktiiviä 2003/24/EY 
matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä. Vetoomuksen esittäjän mukaan 
laivan henkilökunta ei yrittänyt auttaa kolmea ikääntynyttä henkilöä, jotka olivat selvästi 
vaikeuksissa, eikä paikalla ollut kylttejä tai opasteita pyörätuolirampeille, vaikka niiden 
sanottiin olevan käytössä. Henkilökunta ei myöskään osannut kertoa, missä pyörätuolirampit 
sijaitsivat. Vetoomuksen esittäjä esitti kantelun Sea France -yhtiölle ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan liikenneministeriölle, mutta vastaukset eivät olleet myönteisiä vetoomuksen 
esittäjän kannalta. Vetoomuksen esittäjä toivoo, että Euroopan parlamentti tutkisi asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 15. helmikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008.

Komissio on jo käsitellyt kyseistä aihetta koskevan tarjouksentekijöiden tekemän kantelun.
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Matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä 14 päivänä huhtikuuta 2003
annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/24/EY1 otetaan käyttöön 
matkustajien pääsyä koskevia säännöksiä, jotka koskevat joka tapauksessa ainoastaan 
kansallisia matkoja. Lisäksi direktiivi koskee vain aluksia ja niihin pääsyä koskevia 
järjestelyjä, ei satamissa mahdollisesti tarvittavia järjestelyjä.

Kantelun käsittelyn jälkeen ilmeni lisäksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset 
olivat noudattaneet kyseisen direktiivin ensimmäisen artiklan säännöstä, jolla lisätään uusi 
6 b artikla direktiiviin 98/18/EY, ja toteuttaneet asianmukaisia liitteen III suuntaviivoihin 
perustuvia toimenpiteitä taatakseen liikuntarajoitteisten henkilöiden esteettömän kulun.

Komissio on seurannut tarkkaan jo vuosia, että liikuntarajoitteiset henkilöt otetaan 
asianmukaisesti huomioon kaikissa kuljetusmuodoissa. Liikuntarajoitteisten henkilöiden 
oikeuksien suojelua meriliikenteessä ja sisävesiliikenteessä koskevan lainsäädäntöehdotuksen 
antaminen on kirjattu energian ja liikenteen pääosaston työohjelmaan vuonna 2008. Ehdotus 
perustuu vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä annetun 
asetuksen2 sekä rautatiematkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista annetun asetuksen3

periaatteisiin liikuntarajoitteisten henkilöiden avustamisen, syrjimättömyyden, 
esteettömyyden ja tiedonsaantioikeuden osalta.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/24/EY, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, matkustaja-
alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun neuvoston direktiivin 98/18/EY muuttamisesta. 
EUVL L 123, 17.5.2003, s. 18.
2 Asetus (EY) N:o 1107/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, vammaisten ja liikuntarajoitteisten 
henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä. EUVL L 204, 26.7.2006, s. 1.
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, 
rautatiematkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista. EUVL L 315, 31.12.2007, s. 14.
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