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RÉSZÉRE

Tárgy: Stefcho Minchev, bolgár állampolgár által a 14 eltűnt tengerész 18 rokonának 
aláírásával benyújtott, 0453/2007. számú petíció a Bulgária által egy hajó Fekete-
tengeren való eltűnése okainak kiderítését és a mentési munkálatokat illetően 
tanúsított állítólagos hanyagságról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a kambodzsai zászló alatt hajózó, Hera nevű motoros hajó tragédiájának 
körülményeire hivatkozik, amely 2004. február 13-án süllyedt el a Fekete-tengeren, öt 
mérföldnyire a Boszporusz bejáratától; és amelynek 19 tagú személyzetéből 5 fő holttestét 
sikerült kiemelni a tengerből, a többieket pedig azóta sem találták meg. A baleset pontos okai 
és az eltűnt tengerészek sorsa a mai napig ismeretlenek. A petíció benyújtója különösen 
kritikával illet számos, a bolgár hatóságok által végzett és ma is folyamatban lévő 
vizsgálatokkal kapcsolatos hiányosságot és inkonzisztenciát (lásd: Focus News Agency, 2007. 
június 18-i hírlevél). A vizsgálatot végző személyek többek között nem tették meg a 
hajótörést szenvedett személyek, akiket egy tanú egy életmentő tutajon látott, megtalálásához 
szükséges intézkedéseket. Emellett állítása szerint a bolgár hatóságok nem tettek eleget a 
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) tengeri események és balesetek kivizsgálására 
vonatkozó kódexének. Kifogásképpen a hatóságok a török hatóságokkal való elégtelen 
mértékű együttműködésre hivatkoznak, akik állítólag töredékes és hamis jelentést tettek közzé 
a balesetről. Az aláírók kérik tehát az EP beavatkozását a tények feltárása és annak 
megállapítása érdekében, hogy ki a felelős, és mi történt az eltűnt tengerészekkel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. szeptember 20. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól 2007. november 29-én kapott válasz

A Bizottság nem rendelkezik egyedi információkkal a petíció benyújtója által felidézett 
tengeri balesettel kapcsolatban.

Hangsúlyozni kell, hogy a baleset időpontjában, 2004 februárjában Bulgária nem volt az 
Európai Unió tagja, ezért nem terjedt ki rá a tengeri balesetek kivizsgálására vonatkozó 
közösségi jog hatálya.

A balesetek kivizsgálására vonatkozó, a kérdéses időpontban hatályos rendelkezéseket a 
következő jogszabályok tartalmazzák: az 1999/35/EK irányelv1 12. cikke, amely csak a ro-ro 
komphajókat, illetve a gyorsjáratú személyszállító vízi járműveket érintő balesetek esetében 
teszi kötelezővé a balesetek kivizsgálását; illetve a 2002/59/EK irányelv2 11. cikke, amely 
szerint a kivizsgálás során a tagállamoknak be kell tartaniuk a Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezet tengeri balesetek és események kivizsgálásáról szóló szabályzatának előírásait. 
Ugyanez a cikk azt is előírja, hogy a tagállamoknak együtt kell működniük a lobogójuk alatt 
hajózó hajókat érintő tengeri balesetek és események kivizsgálásában.

A tengeri közlekedés biztonságára vonatkozó, jelenleg megvitatás alatt álló harmadik 
intézkedéscsomag keretében a Bizottság előterjesztett egy, a tengeri közlekedési ágazatban 
bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot3. Ez a jogszabály az elfogadását követően 
megfelelő jogi alapot fog teremteni ahhoz, hogy valamennyi tagállam kötelezhető legyen egy 
független szervezet által végzett vizsgálat megrendelésére, illetve egy ilyen vizsgálatban való 
részvételre minden súlyos vagy rendkívül súlyos balesetet követően, különösen amennyiben a 
baleset az érintett tagállam érdekeit számottevően érinti (mint például Bulgária esetében a 
Hera motoros hajó balesetét illetően, amely bolgár állampolgárok életét követelte). 

                                               
1 A menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos 
üzemeltetésének érdekében végzett kötelező szemlék rendszeréről szóló, 1999. április 29-i 1999/35/EK tanácsi 
irányelv; HL L 138., 1999.6.1., 1.o.
2 A közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról és a 93/75/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. június 27-i 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv; 
HL L 208., 2002.8.5., 10.o.
3 A tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, 
valamint az 1999/35/EK és a 2002/59/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslat; COM (2005) 590.


