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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiţia nr. 0453/2007, adresată de Stefcho Minchev, de naţionalitate bulgară, 
însoţită de 18 semnături ale rudelor celor 14 marinari dispăruţi, privind 
presupusa neglijenţă a Bulgariei în stabilirea cauzelor unui naufragiu în Marea 
Neagră şi în desfăşurarea operaţiunilor de salvare 

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul face referire la incidentul tragic în care a fost implicat vaporul Hera, un vapor cu 
motor, sub pavilion cambodgian, care s-a scufundat la 13 februarie 2004 în Marea Neagră, la 
cinci mile distanţă de intrare în strâmtoarea Bosfor;  din cei 19 membri ai echipajului, au fost 
scoase din apă cinci cadavre, iar celelalte nu au fost niciodată găsite. Cauzele reale ale 
incidentului nu sunt cunoscute până în prezent, la fel ca şi soarta marinarilor dispăruţi. 
Petiţionarul critică, în special, erorile şi inconsecvenţele din timpul investigaţiilor, care au fost 
efectuate de autorităţile bulgare şi sunt încă în curs (a se vedea buletinul Agenţiei „Focus 
News”); printre altele, aparent, în timpul investigaţiilor nu s-a încercat căutarea bărbaţilor 
dispăruţi, care, potrivit unui martor, ar fi fost zăriţi pe o plută de salvare. În plus, se presupune 
că autorităţile bulgare nu au respectat codul Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) 
privind derularea anchetelor în legătură cu accidentele şi incidentele maritime; scuzându-se, 
acestea menţionează cooperarea necorespunzătoare cu autorităţile turce, care, la rândul lor, se 
pare că au prezentat un raport incomplet şi neadevărat cu privire la incident. În consecinţă, 
semnatarii invită Parlamentul European să intervină pentru a scoate faptele la iveală şi a 
stabili persoanele vinovate, precum şi ceea ce s-a întâmplat cu marinarii dispăruţi.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]. 
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2007.

Comisia nu dispune de nicio informaţie specifică privind accidentul maritim menţionat de 
către petiţionar.

Trebuie subliniat că în momentul accidentului, în februarie 2004, Bulgaria nu era membru al 
Uniunii Europene şi nu era prin urmare supusă obligaţiilor care ţin de dreptul comunitar 
referitor la anchetele după un accident în sectorul maritim.

În orice circumstanţă, dispoziţiile comunitare aplicabile la acea dată în materie de anchete 
după un accident sunt precizate la articolul 12 din Directiva  nr. 1999/35/CE1, care nu 
stipulează obligativitatea unei anchete decât după un accident maritim al unui feribot cu punte 
ruliu sau al unei ambarcaţiuni de pasageri de mare viteză, precum şi la articolul 11 din
Directiva nr. 2002/59/CE2, care prevede ca un stat care declanşează o anchetă trebuie să 
respecte dispoziţiile codului privind accidentele şi incidentele maritime al Organizaţiei 
Maritime Internaţionale. Articolul respectiv impune statelor membre să coopereze în privinţa 
accidentelor şi incidentelor maritime în care sunt implicate ambarcaţiuni aflate sub pavilionul
lor. 

În cadrul celui de-al treilea pachet privind siguranţa maritimă, actualmente în curs de a fi 
discutat, Comisia a prezentat o propunere de directivă Parlamentului European şi Consiliului, 
care stabileşte principiile fundamentale ce reglementează anchetele referitoare la accidentele 
în sectorul transporturilor maritime3. Acest text va oferi, după adoptare, o bază juridică care
va permite obligativitatea fiecărui stat membru de a dispune declanşarea unei anchete de către 
un organism independent sau de a participa la o astfel de anchetă după orice accident maritim 
grav sau foarte grav, în special în situaţiile în care sunt în cauză interese importante ale acestui 
stat (ca de exemplu, Bulgaria în cazul accidentului Hera, în care au căzut victime cetăţeni ai 
acestui stat). 

                                               
1 Directiva 1999/35/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind sistemul de expertize obligatorii pentru operarea 
în siguranţă a serviciilor regulate de feriboturi cu punte ruliu şi ambarcaţiuni rapide de pasageri; JO L 138, 
1.6.1999, p 1.
2 Directiva  2002/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2002 privind instituirea unui 
sistem comunitar de urmărire a traficului navelor şi  de informare, şi  care abrogă directiva 93/75/CEE a 
Consiliului ; JO L 208, 5.8.2002, p 10.
3 Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a principiilor fundamentale care 
guvernează anchetele referitoare la accidentele din sectorul transporturilor maritime ş i  de modificare a 
directivelor 1999/35/CE şi 2002/59/CE; COM (2005) 590.


	699083ro.doc

