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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0873/2007, ingediend door Cecilio Alonso de Miguel (Spaanse 
nationaliteit), over vermeende inbreuken op Richtlijn 2003/24/EG inzake 
veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen door het 
havenbestuur van Dover

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die als rolstoelgebruiker in de haven van Dover meerdere problemen ondervond toen 
hij daar op 26 augustus 2006 aan boord van een veerboot wilde gaan, omdat dat alleen kon via 
een trap, is van mening dat het havenbestuur in deze verzuimd heeft Richtlijn 2003/24/EG 
inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen op de juiste wijze toe te 
passen. Volgens indiener deed de bemanning van de veerboot geen enkele inspanning om drie 
oudere mensen te helpen die duidelijk moeite hadden om aan boord te komen, en hoewel 
gezegd werd dat in Dover opritten voor rolstoelen waren, werd de plaats van die opritten op 
geen enkele wijze aangegeven. Ook de bemanning wist niet waar ze zich bevonden. Indiener 
diende zowel bij Sea France als bij het Britse ministerie van Transport een klacht in. De 
antwoorden hierop waren echter niet bevredigend. Hij verzoekt het Parlement de situatie te 
onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Aanvullend Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.

De Commissie heeft al een klacht in behandeling genomen over de betreffende kwestie.

Richtlijn 2003/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 april 2003 inzake 

Adlib Express Watermark



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

NL

veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen1 is in ieder geval uitsluitend
bedoeld om voorschriften vast te stellen voor de toegankelijkheid voor passagiers voor 
binnenlandse reizen en betreft voorts uitsluitend de uitrusting en toegankelijkheid van 
schepen, met uitsluiting van aanpassingen die noodzakelijk zouden kunnen zijn in de havens. 

Na het indienen van de klacht is bovendien gebleken dat de Britse autoriteiten, 
overeenkomstig de bepalingen van het eerste artikel van de richtlijn, waarin artikel 6 ter wordt 
toegevoegd aan Richtlijn 98/18/EG, passende maatregelen hadden getroffen op basis van de 
richtsnoeren in bijlage III, opdat personen met verminderde mobiliteit veilig toegang kunnen 
hebben.

De Commissie doet al jaren diepgaand onderzoek in alle vervoerssectoren naar fatsoenlijke 
integratie van mensen met verminderde mobiliteit (MVM). Het werkprogramma 2008 van het 
DG TREN voorziet in een voorstel voor wetgeving inzake de bescherming van de rechten van 
MVM's in het maritiem vervoer en vervoer over de binnenwateren. Dit voorstel zal gebaseerd 
zijn op de in de "verordening luchtvervoer MVM's"2 en de verordening treinverkeer3

vastgelegde beginselen op het gebied van bijstand, non-discriminatie, toegankelijkheid en het 
recht op informatie voor passagiers met verminderde mobiliteit.

                                               
1 Tot wijziging van Richtlijn 98/18/EG van de Raad. PB L 123 van 17.5.2003, blz. 18. 
2 Verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per 
luchtvervoer reizen. PB L 204, van 26.07.2006, blz. 1.
3 Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en 
verplichtingen van reizigers in het treinverkeer. PB L 315, van 31.12.2007, blz. 14.
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