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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 453/2007, Stefcho Minchev, Bulgarian kansalainen, ja 
allekirjoittajina 14 kadonneen merimiehen omaiset, Bulgarian laiminlyönneistä 
Mustallamerellä uponneen laivan uppoamissyiden varmistamisessa ja 
pelastustoimissa 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa onnettomuuteen, jossa Kambodžan lipun alla liikennöinyt 
moottorialus Hera upposi 13. helmikuuta 2004 Mustallamerellä viiden mailin päässä 
Bosporinsalmesta. Aluksen 19 hengen miehistöstä viiden ruumiit nostettiin merestä, ja muut 
ilmoitettiin kadonneiksi. Onnettomuuden tarkkaa syytä ei tiedetä vielä tänäkään päivänä, 
kuten ei myös sitä, mitä kadonneille merimiehille tapahtui. Vetoomuksen esittäjä arvostelee 
erityisesti sitä, että Bulgarian toimivaltaisten viranomaisten tekemissä ja edelleen käynnissä 
olevissa tutkimuksissa on havaittu useita puutteita ja ristiriitaisuuksia (katso Focus New -
uutistoimiston tiedote 18. kesäkuuta 2007). Tutkijat eivät ilmeisesti ryhtyneet tarvittaviin 
toimiin kadonneiden ruumiiden etsimiseksi, vaikka ne todistajan mukaan oli havaittu 
pelastuslautalla. Lisäksi on väitetty, etteivät Bulgarian viranomaiset olisi noudattaneet 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) säännöstöä merionnettomuuksien syiden 
tutkimisesta. Tähän he kertovat syyksi puutteellisen yhteistyön Turkin viranomaisten kanssa, 
ja näiden taas väitetään antaneen hajanaisia ja perättömiä tietoja onnettomuudesta. 
Allekirjoittaneet pyytävät siksi Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan, jotta tosiasiat ja 
onnettomuuteen syylliset sekä kadonneiden merimiesten kohtalo voidaan selvittää.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. syyskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).
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3. Komission vastaus, saatu 29. marraskuuta 2007.

Komissiolla ei ole erityisiä tietoja vetoomuksen esittäjän esille tuomasta 
merionnettomuudesta.

On syytä korostaa, että onnettomuuden tapahtumahetkellä helmikuussa 2004 Bulgaria ei ollut 
vielä Euroopan unionin jäsen, joten yhteisön oikeudesta johtuvat meriliikennealan 
onnettomuuksien tutkintaa koskevat velvoitteet eivät vielä sitoneet sitä. 

Onnettomuuksien tutkintaa koskevat tuolloin voimassa olleet yhteisön säännökset sisältyvät 
direktiivin 1999/35/EY1 12 artiklaan, jossa tutkinta säädetään pakolliseksi vasta ro-ro-
aluksella tai suurnopeusmatkustaja-aluksella tapahtuneen merionnettomuuden jälkeen, sekä 
direktiivin 2002/59/EY2 11 artiklaan, jossa säädetään, että jäsenvaltioiden on noudatettava 
merionnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaa koskevan IMO:n säännöstön määräyksiä. 
Artiklassa jäsenvaltiot myös velvoitetaan toimimaan yhteistyössä tutkittaessa 
merionnettomuuksia ja vaaratilanteita, joissa ovat osallisina niiden lipun alla purjehtivat 
alukset.

Komissio on nyt neuvottelujen alla olevan kolmannen meriturvallisuuden parantamiseen 
tähtäävän lainsäädäntöpaketin yhteydessä esitellyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteista3. Jos 
direktiivi hyväksytään, se loisi oikeudellisen pohjan, jonka ansiosta kaikki jäsenvaltiot 
voidaan velvoittaa suorittamaan tutkinta riippumattoman elimen toimesta tai osallistumaan 
tutkintaan vakavien tai erittäin vakavien merionnettomuuksien jälkeen erityisesti silloin, kun 
jäsenvaltioiden tärkeät edut ovat kyseessä (esimerkkinä mainittakoon Bulgariassa tapahtunut 
Heran onnettomuus, jossa uhrit olivat Bulgarian kansalaisia). 

                                               
1 Pakollisesta katsastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen 
turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi 29. huhtikuuta 1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/35/EY; EYVL 
L 138, 1.6.1999, s 1.
2 Alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 
93/75/ETY kumoamisesta 27. kesäkuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2002/59/EY; EYVL L 208, 5.8.2002, s 10.
3 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan 
perusperiaatteista ja direktiivien 1999/35/EY ja 2002/59/EY muuttamisesta; KOM (2005) 590.


