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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiția nr. 0873/2007 adresată de M. Cecilio Alonso de Miguel, de 
naționalitate spaniolă, privind presupusele încălcări de către administrația 
portului Dover ale Directivei 2003/24/CE privind normele și standardele de 
siguranță pentru navele de pasageri

1. Rezumatul petiției

Petiționarul relatează că, la 26 august 2006, a întâmpinat dificultăți la îmbarcarea pe un 
feribot la Dover, întrucât nu se putea ajunge la bord decât prin urcarea scărilor. Acesta
consideră că administrația portului nu a aplicat corect Directiva 2003/24/CE privind normele 
și standardele de siguranță pentru navele de pasageri. Potrivit petiționarului, personalul 
feribotului nu s-a deranjat să ajute trei persoane în vârstă, care au avut dificultăți evidente la 
îmbarcare. Mai mult, deși se spune că la Dover s-au instalat rampe pentru cărucioarele cu 
rotile, nu exista niciun indicator către rampe și nici măcar personalul nu știa unde se află
acestea. Petiționarul a depus plângeri atât la întreprinderea Sea France, cât și la ministerul 
britanic al transporturilor, dar răspunsurile acestora nu l-au satisfăcut. Petiționarul ar dori ca 
Parlamentul European să examineze situația.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Comisia a investigat deja o plângere privind subiectul în cauză, primită de la ofertanți.
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Directiva 2003/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 aprilie 2003 privind 
normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri1 nu are drept scop introducerea 
unor dispoziții referitoare la accesul pasagerilor decât în ceea ce privește călătoriile naționale 
și, prin urmare, nu are în vedere decât amenajările specifice navelor și accesului în nave, 
excluzând amenajările care ar putea să se dovedească utile în porturi.

După investigarea plângerii, s-a constatat, în plus, că autoritățile britanice, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 1 din directiva care adaugă un articol 6b la Directiva 98/18/CE, luaseră 
măsurile adecvate în baza orientărilor din anexa III pentru a garanta un acces sigur 
persoanelor cu mobilitate redusă.

De câțiva ani, Comisia urmărește cu atenție ca toate mijloacele de transport să asigure 
integrarea corectă a persoanelor cu mobilitate redusă (PMR). În programul de lucru al DG 
TREN pentru 2008 este prevăzută prezentarea unei măsuri legislative privind protecția 
drepturilor PMR. O astfel de propunere se va baza pe principiile stabilite de Regulamentul 
„PMR” privind transportul pe calea aerului2 și cel feroviar3 în ceea ce privește asistența, 
nediscriminarea, accesibilitatea și dreptul la informare al pasagerilor cu mobilitate redusă.

                                               
1 De modificare a Directivei 98/18/CE a Consiliului JO L 123, 17.5.2003, p. 18
2 Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe 
durata călătoriei pe calea aerului. JO L 204, 26.7.2006, p. 1.
3 Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
drepturile și obligațiilor călătorilor din transportul feroviar, JO L 315, 31.12.2007, p. 14.
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