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Tema: Peticija Nr. 0464/2010 dėl prievartos ir pagrobimo aukų tarptautiniuose 
kruiziniuose laivuose, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Michael 
Groves International Cruise Victims vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo teigimu, tarptautiniuose kruiziniuose laivuose nuolat dingsta keleiviai ir 
įgulos nariai. Be to, daug keleivių tokiuose laivuose patiria (seksualinę) prievartą ir yra 
apiplėšiami. Anot peticijos pateikėjo, kelionių laivais organizatoriai stengiasi tokius faktus 
kuo labiau nuslėpti ir nenori prisiimti atsakomybės už jų laivuose vykstančius incidentus. Jie 
gali išvengti atsakomybės, nes paprastai plaukioja tarptautiniuose vandenyse ir (arba) su jiems 
patogia vėliava. Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad kelionės laivais vis populiarėja tarp 
pedofilų, nes kelionių laivais versle apsauga beveik neegzistuoja, o svarbiausia, netikrinami 
nešiojamieji kompiuteriai. Todėl peticijos pateikėjas prašo priimti ES teisės aktus, kuriais 
būtų apsaugomi tarptautiniuose vandenyse plaukiojančių kruizinių laivų keleiviai ir įgulos 
nariai. Jis nurodo, kad per metus kruiziniais laivais keliauja daugiau keleivių, nei jų skrenda 
tarptautiniais skrydžiais, kurie yra gerai reguliuojami. Jis taip pat nurodo JAV teisės aktus, 
kuriais reguliuojamos kruizinių laivų kelionės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. rugsėjo 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„Į 2010 m. Jungtinių Amerikos Valstijų kruizinių laivų saugumo ir saugos akto aspektus 
atsižvelgta tam tikruose ES teisės aktuose, pvz., Direktyvoje 2009/45/EB dėl keleivinių laivų 
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saugos taisyklių ir standartų, taikytinoje ES jūriniais vidaus maršrutais su bet kokia vėliava 
plaukiojantiems laivams, arba Direktyvoje 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose 
iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos. 
Tarptautiniais maršrutais plaukiojančių keleivinių laivų saugos reikalavimai išdėstyti 
Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) SOLAS konvencijos taisyklėse. Peticijos pateikėjui 
rekomenduojama informacijos ieškoti interneto svetainės Europa tinklalapyje
http://ec.europa.eu/transport/maritime/safety/passenger_ships_en.htm.

Šiuo metu Komisija neplanuoja pasiūlyti priimti konkrečius teisės aktus, panašius į 
priimtuosius JAV. Tačiau kadangi daugelis ES keleivinių laivų saugą reglamentuojančių 
teisės aktų parengti atsižvelgiant į tragišką ro-ro keleivinio laivo Estonia nuskendimą 
1994 m., Komisija šiuo metu vykdo šių teisės aktų1 ex post vertinimą ir su valstybių narių 
ekspertais svarsto, kaip geriausiai atnaujinti dabartinį acquis siekiant spręsti šiuo laikotarpiu 
iškilusius klausimus ir atsižvelgti į TJO pokyčius. 

Be to, Komisija ketina 2010 m. gruodžio mėn. pradėti išorės tyrimą siekdama nustatyti visus 
saugos trūkumus, kuriuos gali reikėti šalinti ES lygmeniu, kaip būtina, tikrindama atitiktį 
subsidiarumo ir proporcingumo kriterijams. Atliekant tyrimą bus konsultuojamasi su 
suinteresuotaisiais subjektais. Jo rezultatai turėtų būti gauti 2011 m. gegužės mėn. Dėl tyrimo 
rezultatų ir diskusijų su valstybių narių ekspertais tuomet bus atskirai konsultuojamasi su 
suinteresuotaisiais subjektais.

Į Komisijos vykdomą išorės tyrimą dabar galima įtraukti JAV įstatymo galią turinčio akto 
analizę.

Išvada

Dabar Komisija numato atitinkamus pasiūlymus dėl įstatymo galią turinčių teisės aktų pateikti 
2010 m.“
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