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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0873/2007, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Cecilio 
Alonso de Miguel, par Duvras ostas administrācijas izdarītajiem Direktīvas 
2003/24/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem 
iespējamiem pārkāpumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs saskārās ar problēmām kāpjot uz prāmja Duvrā 2006. gada 
26. augustā, kas bija iespējams tikai, izmantojot kāpnes, un uzskata, ka ostas administrācija 
nav pienācīgi īstenojusi Direktīvu 2003/24/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un 
standartiem. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja viedokli kuģa apkalpe nedarīja neko, lai 
palīdzētu trim vecākām personām ar acīmredzamiem kustību tarucējumiem uzkāpt uz prāmja. 
Lai gan Duvrā bija jābūt ratiņkrēslu uzbrauktuvēm, nebija nekādas norādes par to atrašanās 
vietu. Arī personāls nespēja sniegt šādu informāciju. Lūgumraksta iesniedzējs iesniedza 
sūdzības gan kompānijai „Sea France”, gan Apvienotās Karalistes Transporta ministrijai, taču 
viņš nesaņēma nevienu apmierinošu atbildi. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai Eiropas 
Parlaments izskata šo gadījumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 15. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī 

Komisija jau ir informēta par sūdzību, ko tai par minēto tematu iesnieguši šajā lietā iesaistītie.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 14. aprīļa Direktīva 2003/24/EK par pasažieru 
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kuģu drošības noteikumiem un standartiem1 katrā gadījumā neattiecas uz pieeju pasažieriem, 
izņemot vietējos ceļojumus, un skar tikai kuģu un to pieeju aprīkošanu, izņemot aprīkošanu, 
kas varētu būt nepieciešama ostās.

Pēc sūdzības izskatīšanas izrādījās, ka Lielbritānijas varas iestādes saskaņā ar Direktīvas 
pirmā panta noteikumiem, trešo reizi pievienojot 6. pantu Direktīvai 98/18/EK, ir veikušas 
pasākumus, kas balstās uz Direktīvas III pielikumu, nodrošinot pieeju uz kuģa cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem.

Jau daudzus gadus Komisija rūpīgi pārbauda, vai visi transporta līdzekļi nodrošina pareizu 
integrāciju pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Likumdošanas priekšlikuma, 
kas attiecas uz pasažieru ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesību aizsardzību jūras 
transportlīdzeklī un pa kuģojamo ceļu, prezentācija paredzēta 2008. gada Komisijas 
Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāta darba kārtībā. Šāds priekšlikums pamatosies uz 
Regulu „pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām” par ceļošanu ar gaisa transportu2

un Regulu par ceļošanu ar dzelzceļa transportu3 saistībā ar palīdzību (nevis diskrimināciju), 
pieejamību un tiesībām uz informāciju personām ar kustību traucējumiem.

                                               
1 Grozot Padomes Direktīvu 98/18/EK, OV L 123, 17.05.2003, 18.lpp. 
2 Regula (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar 
gaisa transportu. OV L 204, 26.07.2006, 1.lpp.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23.oktobra Regula (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru 
tiesībām un pienākumiem, OV L 315, 31.12.2007, 14.lpp.
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