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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0453/2007, którą złożył Stefcho Minchev (Bułgaria), z 18 podpisami 
członków rodzin czternastu zaginionych marynarzy, w sprawie rzekomego 
zaniedbania przez Bułgarię w ustaleniu przyczyn zatonięcia statku na Morzu 
Czarnym oraz w akcjach ratunkowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do tragicznego wypadku, w którym łódź motorowa Hera, 
pływająca pod banderą Kambodży, zatonęła w dniu 13 lutego 2004 r. na Morzu Czarnym, 
pięć mil od wejścia do Cieśniny Bosfor; z dziewiętnastoosobowej załogi z wody wyłowiono 
5 ciał, pozostałych nigdy nie odnaleziono. Do dziś prawdziwe przyczyny wypadku pozostają 
nieznane, podobnie jak los zaginionych marynarzy. Składający petycję powołuje się 
w szczególności na szereg niedociągnięć i niekonsekwencji w dochodzeniach prowadzonych 
przez właściwe bułgarskie władze – zarówno zakończonych, jak i tych trwających (patrz 
biuletyn Agencji Informacyjnej Focus z dnia 18 czerwca 2007 r.). Prowadzący dochodzenie, 
między innymi, najwyraźniej nie podjęli próby odnalezienia zaginionych mężczyzn, których 
według zeznań świadków widziano na tratwie ratunkowej. Poza tym zachodzą podejrzenia, że 
władze bułgarskie złamały Kodeks postępowania Międzynarodowej Organizacji Morskiej 
(IMO) odnośnie do weryfikacji przyczyn zatonięcia; jako usprawiedliwienie powołują się one 
na niezadowalającą współpracę z władzami tureckimi, które z kolei rzekomo przekazały 
fragmentaryczne i błędne sprawozdanie z wypadku. W związku z tym sygnatariusze petycji 
wzywają PE do interwencji w celu ujawnienia faktów oraz ustalenia, na kim spoczywa wina 
i co się stało z zaginionymi marynarzami.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 listopada 2007 r.
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Komisja Europejska nie posiada szczegółowych informacji na temat przywołanego przez 
składającego petycję wypadku na morzu.

Należy podkreślić, że w momencie zatonięcia statku, tj. w lutym 2004 r., Bułgaria nie 
należała do Unii Europejskiej, wobec czego nie obowiązywały ją przepisy prawa 
wspólnotowego odnoszące się do dochodzeń prowadzonych w następstwie wypadków 
w sektorze morskim.

W każdym bądź razie obowiązujące wówczas przepisy wspólnotowe odnośnie do dochodzeń 
prowadzonych w następstwie wypadków znajdują się w art. 12 dyrektywy 1999/35/WE1, 
który wprowadza obowiązek prowadzenia dochodzenia jedynie w sprawach wypadków 
morskich promu typu ro-ro lub szybkiego statku pasażerskiego, jak również 
w art. 11 dyrektywy 2002/59/WE2, która stanowi, że jeśli państwa członkowskie prowadzą 
dochodzenie, mają obowiązek postępować zgodnie z przepisami Kodeksu IMO dotyczącego 
dochodzeń w sprawach ofiar i wypadków morskich. Artykuł ten nakłada również na państwa 
członkowskie obowiązek współpracy w prowadzeniu dochodzeń w sprawach ofiar 
i wypadków morskich z udziałem statków pływających pod ich banderą.

W ramach będącego obecnie przedmiotem dyskusji trzeciego pakietu środków legislacyjnych 
w sprawie bezpieczeństwa morskiego Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący 
dyrektywy ustanawiającej podstawowe zasady regulujące postępowanie dochodzeniowe 
w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego3. Tekst, po jego przyjęciu, stanowić 
będzie podstawę prawną pozwalającą zobowiązać państwo członkowskie do powierzenia 
dochodzenia niezależnemu organowi dochodzeniowemu. Może on także zobowiązywać 
państwo członkowskie do udziału w takim dochodzeniu po każdym poważnym lub bardzo 
poważnym zdarzeniu na morzu, mającym istotne znaczenie dla danego państwa 
członkowskiego (np. tak jak w przypadku Bułgarii i wypadku łodzi Hera, w którym ofiarami 
byli obywatele tego państwa).

                                               
1 Dyrektywa 1999/35/WE Rady z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie systemu obowiązkowych przeglądów dla 
bezpiecznej, regularnej żeglugi promów typu ro-ro i szybkich statków pasażerskich; Dz.U. L 138 z 1.06.1999 r., 
str. 1.
2 Dyrektywa 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca 
wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylająca dyrektywę Rady 93/75/EWG; 
Dz.U. L 208 z 5.08.2002 r., str. 10.
3 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe zasady 
regulujące postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniająca 
dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE; COM (2005) 590.


