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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0873/2007, którą złożył Cecilio Alonso de Miguel (Hiszpania),
w sprawie domniemanego naruszenia przez administrację portu w Dover 
dyrektywy 2003/24/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków 
pasażerskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który w dniu 26 sierpnia 2006 r. w Dover doświadczył szeregu trudności 
przy wchodzeniu na pokład promu (można było dostać się tam tylko po schodach), uważa, że 
administracja portu nie stosuje we właściwy sposób dyrektywy 2003/24/WE w sprawie reguł 
i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich. Zdaniem składającego petycję obsługa promu 
nie poczyniła żadnych wysiłków w celu udzielenia pomocy trzem starszym osobom, które 
napotkały oczywiste trudności. Choć twierdzono, że w Dover znajdują się podjazdy dla 
wózków inwalidzkich, nie było żadnych odpowiednich znaków lub tablic informacyjnych. 
Ponadto personel nie potrafił wskazać, gdzie się one mieszczą. Składający petycję przesłał już 
skargi zarówno do Sea France, jak i brytyjskiego Departamentu Transportu, jednak 
odpowiedzi nie były dla niego satysfakcjonujące. Składający petycję chciałby, aby Parlament 
Europejski zbadał tę sytuację.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Komisja rozpatrzyła już skargę, którą przedłożyły u niej strony skarżące w przedmiotowej 
sprawie.
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Dyrektywa 2003/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. 
dotycząca reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich1 ma na celu wprowadzenie 
przepisów w zakresie dostępu pasażerów wyłącznie w przypadku rejsów krajowych, a także
dotyczy jedynie rozwiązań odnoszących się do statków i dostępu do nich, z wyłączeniem 
rozwiązań, które mogłyby okazać się niezbędne w portach.

Po rozpatrzeniu skargi okazało się również, że zgodnie z postanowieniami art. 1 dyrektywy 
uzupełniającym dyrektywę 98/18/WE artykułem 6b władze brytyjskie podjęły stosowne
środki oparte na wytycznych zawartych w załączniku III w celu umożliwienia bezpiecznego 
dostępu osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Komisja od wielu lat dokładnie bada, czy wszystkie środki transportu zapewniają właściwą
integrację pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej. W programie prac DG TREN na 
rok 2008 zaplanowano przedstawienie wniosku w sprawie środków prawnych dotyczących
ochrony praw pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej w transporcie morskim i drogą 
śródlądową. Przedmiotowy wniosek będzie opierać się na zasadach określonych 
w rozporządzeniu w sprawie praw osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących 
drogą lotniczą2 i rozporządzeniu dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu 
kolejowym3 w zakresie pomocy, niedyskryminacji, dostępności i prawa do informacji 
przysługującego pasażerom o ograniczonej sprawności ruchowej.

                                               
1  Zmieniająca dyrektywę Rady 98/18/WE Dz.U. L 123 z 17.5.2003, str. 18.
2 Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. Dz.U. L 204 z 26.7.2006, str. 1.
3 Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.
dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, Dz.U. L 315 z 31.12.2007, str. 14.
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