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Tárgy: Cecilio Alonso de Miguel spanyol állampolgár által benyújtott 0873/2007
számú petíció a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és 
követelményekről szóló 2003/24/EK közösségi irányelvnek a doveri kikötői 
igazgatás által történő állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki több nehézséget is tapasztalt Doverben 2006. augusztus 26-án egy 
komphajóra történő felszállása során – mivel a felszálláshoz elkerülhetetlen volt egy lépcsősor 
megmászása –, úgy véli, hogy a kikötői igaztatás elmulasztotta a személyhajókra vonatkozó 
biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2003/24/EK irányelv megfelelő 
végrehajtását. A petíció benyújtója szerint a komp személyzete semmiféle erőfeszítést nem 
tett annak érdekében, hogy három nyilvánvalóan nehézségekkel küzdő idősebb személy 
segítségére siessen, valamint hozzáteszi, hogy bár Doverben állítólagosan már felszerelték a 
kerekesszék-rámpákat, egyetlen jelzés vagy tábla sem utalt elhelyezkedésükre. Ráadásul a 
személyzet sem tudta megmondani, hogy merre találhatók. A petíció benyújtója a Sea France-
hoz és az Egyesült Királyság Közlekedési Minisztériumához is nyújtott be panaszt, de egyik 
esetben sem kapott kielégítő választ. A petíció benyújtója a helyzet kivizsgálására kéri az 
Európai Parlamentet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 4. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.
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A Bizottság korábban már kivizsgált egy, a petíció benyújtói által ugyanezen tárgyban hozzá 
benyújtott panaszt.

A személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 98/18/EK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. április 14-i 2003/24/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel1 bevezetett rendelkezések kizárólag a belföldi járatokra vonatkozóan írják 
elő a biztonságos ki- és beszállásra vonatkozó követelményeket, és ezek az előírások csak a 
hajókon szükséges eszközökre és a hajókra való feljutásra vonatkoznak – a kikötőkben 
szükségesnek bizonyuló intézkedésekre nem terjednek ki.

Ezen túlmenően a panasz kivizsgálása során bebizonyosodott, hogy a brit hatóságok a 
módosító irányelv 1. cikkének megfelelően – amely egy új, 6b. cikkel egészíti ki a 98/18/EK 
irányelvet – meghozták a III. mellékletben foglalt iránymutatásokon alapuló, megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsák a csökkent mozgásképességű személyek 
biztonságos be- és kiszállását.

A Bizottság évek óta figyelemmel követi azt, hogy valamennyi közlekedési mód biztosítsa a 
csökkent mozgásképességű személyek (PRM) megfelelő integrációját. Az Energiaügyi és 
Közlekedési Főigazgatóság 2008-as munkaprogramjában szerepel egy, a csökkent 
mozgásképességű személyek jogainak védelmére vonatkozó jogalkotási intézkedésre irányuló 
javaslat előterjesztése a tengeri és belvízi közlekedés vonatkozásában. A javaslat a csökkent 
mozgásképességű személyeket megillető segítségnyújtás, megkülönböztetés-mentesség, 
hozzáférhetőség és tájékoztatáshoz való jog tekintetében a légi közlekedésre vonatkozó 
„PRM-rendeletben”2 és a vasúti közlekedésre vonatkozó rendeletben3 megállapított elveken 
alapulna.

                                               
1 A 98/18/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló irányelv (HL L 123., 2003.5.17., 18. o.)
2 A légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló, 2006. július 5-i 
1107/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 204., 2006.7.26., 1. o.)
3 A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.31., 14. o.)
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