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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0453/2007 af Stefcho Minchev, bulgarisk statsborger, og 18 
medunderskrivere, om Bulgariens angivelige forsømmelighed med hensyn til at 
afdække årsagerne til tabet af et skib i Sortehavet og til redningsaktionen

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den tragiske hændelse, hvor motorskibet Hera, der sejlede under 
cambodjansk flag, sank den 13. februar 2004 i Sortehavet fem miles fra indsejlingen til 
Bosporus. Ud af de 19 besætningsmedlemmer blev fem fundet og bragt i land, mens de øvrige 
aldrig blev fundet. De reelle årsager til hændelsen er stadig ikke kendt, ej heller de savnede 
søfolks skæbne. Andrageren kritiserer navnlig en række fejl og mangler i de undersøgelser, 
som de bulgarske myndigheder stadig er i færd med at fuldføre (jf. Focus News Agency 
bulletin af 18. juni 2007). Bl.a. gjorde undersøgelsespersonalet intet forsøg på at lede efter de 
savnede mænd, som ifølge et vidne var blevet set i en redningsflåde. Yderligere undlod de 
bulgarske myndigheder angiveligt at overholde IMO-reglerne for undersøgelse af ulykker og 
hændelser til havs. Underskriverne anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind for at 
få kastet lys over de faktiske omstændigheder og fastslå, hvor skylden skal lægges, og hvad 
der skete med de savnede søfolk.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. september 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2007

Kommissionen råder ikke over særlige oplysninger om den søulykke, som andrageren 
nævner.
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Det bør understreges, at da ulykken fandt sted i februar 2004, var Bulgarien ikke medlem af 
EU og derfor ikke underlagt forpligtelserne i fællesskabsretten angående undersøgelser efter 
ulykker inden for skibsfarten.

Under alle omstændigheder findes de fællesskabsbestemmelser for undersøgelser efter 
ulykker, der var gældende på daværende tidspunkt, i artikel 12 i direktiv 1999/35/CE1, der 
kun gør det obligatorisk med undersøgelser efter ulykker til havs på en ro-ro-færge eller et 
højhastighedspassagerfartøj, samt i artikel 11 i direktiv 2002/59/CE2, der fastlægger, at når en 
medlemsstat foretager en undersøgelse, skal den overholde bestemmelserne i Den 
Internationale Søfartsorganisations kode for undersøgelse af ulykker eller hændelser til havs.
Denne artikel pålægger også medlemsstaterne at samarbejde i forbindelse med ulykker og 
hændelser til havs, hvor skibe, der sejler under medlemsstatens flag, er involveret.

Inden for rammen af den tredje pakke om sikkerhed til havs, der er under drøftelse, har
Kommissionen fremlagt et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
grundlæggende principper, der skal gælde for undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren.3
Når denne tekst er vedtaget, udgør den et juridisk grundlag, der gør det muligt at pålægge alle 
medlemsstater at lade foretage en undersøgelse af en uafhængig organisation eller deltage i en 
sådan undersøgelse efter alle alvorlige eller meget alvorlige ulykker til havs, navnlig hvor 
denne medlemsstats interesser er på spil (for eksempel Bulgarien ved Heras ulykke, når 
statsborgere fra denne stat er ofre).

                                               
1 Rådets direktiv 1999/35/EF af 29. april 1999 om en ordning med obligatoriske syn med henblik på sikker drift 
af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer; EFT L 138 af 1.6.1999, s 1.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og 
trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF; EFT L 
208 af 5.8.2002, s 10.
3 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om de grundlæggende principper for undersøgelser af 
ulykker i søtransportsektoren og om ændring af direktiv 1999/35/EF og 2002/59/EF; KOM(2005)0590.


