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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0453/2007, ingediend door Stefcho Minchev (Bulgaarse 
nationaliteit), gesteund door 18 medeondertekenaars (familieleden van 14 
vermiste zeevaarders), over de vermeende nalatigheid van Bulgarije bij het 
vaststellen van de oorzaak van het vergaan van een schip in de Zwarte Zee, 
alsmede bij reddingsoperaties

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar het tragische incident met de Hera, een motorschip dat vaart onder 
Cambodjaanse vlag en dat op 13 februari 2004 in de Zwarte Zee, op vijf mijl van de ingang 
naar de Bosporus, verging; van de gehele 19-koppige bemanning werden 5 lichamen uit het 
water gehaald, terwijl de overige bemanningsleden nooit gevonden zijn. Tot op heden is de 
ware oorzaak van het incident onbekend, alsmede het lot van de vermiste bemanningsleden. 
Indiener uit met name kritiek op een aantal tekortkomingen en inconsistenties aan de kant van 
de Bulgaarse autoriteiten gedurende het onderzoek, dat nog steeds loopt (zie nieuwsbulletin 
van het persbureau Focus van 18 juni 2007); zo werd er tijdens het onderzoek geen enkele 
poging gedaan de vermiste bemanningsleden te vinden, die een ooggetuige beweert gezien te 
hebben op een reddingsvlot. Daarnaast wordt er beweerd dat de Bulgaarse autoriteiten 
nalieten de code van de Internationale Maritieme Organisatie inzake het onderzoeken van 
ongevallen en incidenten op zee in acht te nemen; als excuus voeren zij de inadequate 
samenwerking met de Turkse autoriteiten aan, die op hun beurt een onvolledige en incorrecte 
beschrijving van het incident zouden hebben verspreid. De ondertekenaars vragen het 
Europees Parlement dientengevolge om stappen te ondernemen om zo de feiten aan het licht 
te brengen en te achterhalen wie de blaam treft, en wat er precies gebeurd is met de vermiste 
zeevaarders.

2. Ontvankelijkheid
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Ontvankelijk verklaard op 20 september 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2007.

De Commissie beschikt niet over specifieke informatie met betrekking tot het ongeval op zee 
waar indiener naar verwijst.

Opgemerkt dient te worden dat Bulgarije ten tijde van het ongeval, in februari 2004, nog niet 
was aangesloten bij de Europese Unie en derhalve niet gehouden was aan de verplichtingen 
van het Gemeenschapsrecht met betrekking tot onderzoek na ongevallen op zee.

Hoe het ook zij, de communautaire voorschriften die destijds golden voor het verrichten van 
onderzoek na ongevallen op zee zijn vervat in artikel 12 van Richtlijn 1999/35/EG1, waarin is 
bepaald dat het instellen van een onderzoek slechts verplicht is indien bij het ongeval 
ro-ro-veerboten of hogesnelheidspassagiersvaartuigen betrokken zijn. In artikel 11 van 
Richtlijn 2002/59/EG2 is bepaald dat, indien een lidstaat overgaat tot een onderzoek, deze zich 
daarbij dient te houden aan de code voor het verrichten van onderzoek na ongevallen en 
incidenten op zee van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO-code). In dit artikel is 
tevens bepaald dat lidstaten samen dienen te werken indien er sprake is van ongevallen en 
incidenten op zee waarbij schepen zijn betrokken die de vlag van de betreffende lidstaat
voeren.

In het kader van het derde pakket wetgeving ten behoeve van de maritieme veiligheid 
waarover op dit moment wordt beraadslaagd, heeft de Commissie een voorstel gepresenteerd 
voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad, waarin de grondbeginselen 
voor het onderzoek van ongevallen op zee3 worden vastgesteld. Als deze tekst wordt 
aangenomen, zal dit document een juridische basis vormen waarmee alle lidstaten verplicht
kunnen worden om een onafhankelijke instantie een onderzoek te laten uitvoeren of om mee 
te werken aan een dergelijk onderzoek na om het even welk ernstig of zeer ernstig ongeval op 
zee, met name in de gevallen waarin er voor de betreffende lidstaat aanzienlijke belangen op 
het spel staan (zoals het geval was voor Bulgarije bij het ongeluk met de Hera, waar burgers
van dat land het slachtoffer van werden).

                                               
1 Richtlijn 1999/35/EG van de Raad van 29 april 1999 betreffende een stelsel van verplichte onderzoeken voor 
de veilige exploitatie van geregelde diensten met ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen; PB L 
138 van 1.6.1999, blz. 1.
2 Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering 
van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 
93/75/EEG van de Raad; PB L 208 van 5.8.2002, blz. 10.
3 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad tot vaststelling van de grondbeginselen 
voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijnen 1999/35/EG 
en 2002/59/EG; COM (2005) 590.
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