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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0453/2007, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Stefcho 
Minchev un kam pievienoti 14 pazudušo jūrnieku 18 vecāku paraksti, par 
iespējamo Bulgārijas nolaidību kuģa bojāejas un glābšanas operācijas apstākļu 
Melnajā jūrā noskaidrošanā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz traģisko nelaimes gadījumu, kurā bija iesaistīts 
motorkuģis Hera ar Kambodžas karogu, kurš ar 19 apkalpes locekļiem nogrima Melnajā jūrā 
2004. gada 13. februārī piecas jūdzes no ieejas Bosforas šaurumā; 5 apkalpes locekļu 
mirstīgās atliekas tika izceltas no ūdens, bet pārējie joprojām nav atrasti. Līdz šim brīdim 
nelaimes gadījuma apstākļi nav noskaidroti, un tāds bieži ir pazudušo jūrnieku liktenis. 
Lūgumraksta iesniedzējs īpaši kritizē vairākas kļūdas un pretrunas izmeklēšanās, ko uzsāka 
un joprojām veic Bulgārijas iestādes (Skatīt Focus News Agency 2007. gada 18. jūnija 
biļetenu); cita starpā, izmeklētāji acīmredzami nav mēģinājuši atrast pazudušu cilvēku, kurš 
saskaņā ar aculiecinieka sniegto informāciju ir redzēts uz glābšanas plosta. Turklāt ir
iespējams, ka Bulgārijas iestādes nav ievērojušas Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 
(SJO) Jūras negadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas kodeksu; lai aizbildinātos, tās 
atsaucas uz neatbilstošu sadarbību ar Turcijas iestādēm, kuras savukārt ir redzējušas nepilnīgu 
un kļūdainu ziņojumu par nelaimes gadījumu. Tādēļ personas, kuras parakstījušas 
lūgumrakstu, lūdz EP iejaukšanos, lai noskaidrotu faktus, nelaimes gadījumā vainīgās 
personas, kā arī to, kas noticis ar pazudušajiem jūrniekiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. septembrī. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 29. novembrī

„Komisijai nav informācijas par lūgumraksta iesniedzēja minēto nelaimes gadījumu jūrā.

Jāuzsver, ka šī nelaimes gadījuma brīdī 2004. gada februārī Bulgārija nebija Eiropas 
Savienības dalībvalsts, un līdz ar to uz to neattiecās Kopienu tiesībās ietvertie pienākumi veikt 
izmeklēšanu pēc negadījuma jūrniecības nozarē.

Katrā ziņā tajā laikā spēkā esošie Kopienu noteikumi par izmeklēšanu pēc negadījuma, kas 
minēti Direktīvas 1999/35/EK 1 12. pantā, paredz izmeklēšanu tikai pēc negadījuma, kas 
saistīts ar ro-ro prāmi vai ātrgaitas pasažieru kuģi, un noteikumi, kas minēti Direktīvas 
2002/59/EK 2 11. pantā, paredz, ka dalībvalstis izpilda Starptautiskās jūrniecības organizācijas 
jūras negadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas kodeksa noteikumus, kad veic negadījuma 
izmeklēšanu. Šis pants arī uzliek dalībvalstīm pienākumu sadarboties, izmeklējot jūras 
negadījumus un starpgadījumus, kuros iesaistīti kuģi ar to karogiem.

Trešajā jūrniecības paketē, kuru šobrīd apspriež, Komisija sniedza priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai, kas izveido negadījumu jūrniecības nozarē izmeklēšanas 
pamatprincipus 3. Pēc pieņemšanas šis teksts sniegs tiesisko pamatu, kas ļaus uzlikt visām 
dalībvalstīm pienākumu neatkarīgai organizācijai uzsākt izmeklēšanu vai piedalīties šādā 
izmeklēšanā pēc jebkura smaga vai ļoti smaga jūras negadījuma, it īpaši gadījumos, kad runa 
ir par svarīgiem šīs valsts interešu jautājumiem (piemēram, Bulgārijas kuģa Hera negadījumā, 
kura upuri ir šīs valsts pilsoņi).”

                                               
1 Padomes 1999. gada 29. aprīļa Direktīva 1999/35/EK par obligāto apsekojumu sistēmu ro-ro prāmju un 
ātrgaitas pasažieru kuģu regulārās satiksmes drošībai; 1.6.1999. OV L 138, 1. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Direktīva 2002/59/EK ar ko izveido Kopienas kuģu 
satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu un atceļ Padomes Direktīvu 93/75/EEK; 5.8.2002. OV L 208, 
10. lpp.
3 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka pamatprincipus negadījumu 
izmeklēšanai jūras transporta nozarē un groza Direktīvas 1999/35/EK un 2002/59/EK; COM(2005) 590.
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