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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0453/2007, του Stefcho Minchev, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από τις υπογραφές των γονιών των 14 αγνοούμενων ναυτικών, 
σχετικά με ισχυρισμούς για αμέλεια της Βουλγαρίας να διευκρινίσει τα αίτια 
ναυαγίου στη Μαύρη Θάλασσα και στις επιχειρήσεις διάσωσης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υπενθυμίζει τις συνθήκες της τραγωδίας του Hera, πλοίου υπό σημαία 
Καμπότζης που βυθίστηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2004 στη Μαύρη Θάλασσα, σε απόσταση 
πέντε μιλίων από τον πορθμό του Βοσπόρου. Από το 19μελές πλήρωμα ανασύρθηκαν 5 
νεκροί και οι υπόλοιποι δεν ανευρέθηκαν ποτέ. Έως σήμερα, τα πραγματικά αίτια του 
περιστατικού παραμένουν άγνωστα, όπως και η μοίρα των αγνοούμενων ναυτικών. Ο 
αναφέρων καταγγέλλει συγκεκριμένα σειρά παραλείψεων και αντιφάσεων στο πλαίσιο των 
ερευνών που διεξήχθησαν από τις αρμόδιες βουλγαρικές αρχές και εξακολουθούν να είναι σε 
εξέλιξη (βλέπε το δελτίο του ειδησεογραφικού πρακτορείου Focus της 18ης Ιουνίου 2007). 
Μεταξύ άλλων, οι πραγματογνώμονες δεν κατέβαλαν καμία προσπάθεια αναζήτησης των 
αγνοουμένων που, σύμφωνα με μάρτυρα, εθεάθησαν σε σωσίβια λέμβο. Επίσης, οι 
βουλγαρικές αρχές δεν συμμορφώθηκαν προς τον κώδικα του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (ΔΝΟ) για την έρευνα θαλάσσιων ατυχημάτων. Ως δικαιολογία επικαλούνται 
την ανεπαρκή συνεργασία από πλευράς των τουρκικών αρχών, που δημοσίευσαν
αποσπασματική και ψευδή έκθεση σχετικά με το ατύχημα. Οι υπογράφοντες, ως εκ τούτου,
ζητούν από το ΕΚ να παρέμβει προκειμένου να ρίξει φως στα γεγονότα και στο τι συνέβη 
στους αγνοούμενους ναυτικούς και να αποδώσει ευθύνες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).



PE398.563 2/2 CM\699083EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2007.

Η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το ναυτικό 
ατύχημα για το οποίο κάνουν λόγο οι αναφέροντες.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι όταν συνέβη το εν λόγω ατύχημα, τον Φεβρουάριο του 2004, η 
Βουλγαρία δεν ήταν ακόμη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως δεν δεσμευόταν 
από τις υποχρεώσεις που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τη διερεύνηση των 
ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

Εν πάση περιπτώσει, οι τότε ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις όσον αφορά τη διερεύνηση των 
ατυχημάτων περιέχονται στο άρθρο 12 της οδηγίας 1999/35/ΕΚ1 που καθιστά υποχρεωτική 
τη διερεύνηση μόνον θαλάσσιων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται οχηματαγωγά ro-ro ή 
ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη, όπως και στο άρθρο 11 της οδηγίας 2002/59/ΕΚ2 που προβλέπει 
ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κώδικα του IMO για την έρευνα των 
θαλάσσιων συμβάντων και ατυχημάτων, όταν διεξάγουν οποιαδήποτε έρευνα για θαλάσσια 
συμβάντα και ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται πλοία που φέρουν τη σημαία τους. Το ίδιο 
άρθρο επιβάλλει στα κράτη μέλη να συνεργάζονται στην έρευνα για θαλάσσια συμβάντα και 
ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται πλοία που φέρουν τη σημαία τους.

Στο πλαίσιο της τρίτης νομοθετικής δέσμης για την ασφάλεια στη θάλασσα που βρίσκεται 
στο στάδιο της εξέτασης, η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν 
τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών3. Το κείμενο αυτό,
μετά την έγκρισή του, θα αποτελέσει τη νομική βάση για την επιβολή της υποχρέωσης σε όλα 
τα κράτη μέλη να προβαίνουν στη διερεύνηση των ατυχημάτων μέσω ανεξάρτητου 
οργανισμού ή να συμμετέχουν στη διερεύνηση κάθε σοβαρού ή πολύ σοβαρού θαλάσσιου 
ατυχήματος, ιδίως όταν διακυβεύονται σημαντικά συμφέροντα του κράτους (όπως για 
παράδειγμα της Βουλγαρίας στην περίπτωση του ναυαγίου του Hera, όπου τα θύματα ήταν 
υπήκοοι του εν λόγω κράτους).

                                               
1 Οδηγία 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά με ένα σύστημα υποχρεωτικών 
επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών δρομολογίων από οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα 
επιβατηγά σκάφη, ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σελ 1.
2 Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη 
δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την 
κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σελ. 10.
3 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των θεμελιωδών 
αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 1999/35/ΕΚ και 2002/59/ΕΚ, COM (2005) 590.


