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Temats: Lūgumraksts Nr. 0464/2010, ko Starptautiskās uz kruīza kuģiem cietušo 
personu organizācijas („International Cruise Victims”) vārdā iesniedza 
Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Michael Groves, par vardarbīgiem 
noziegumiem un cilvēku pazušanu uz starptautiskajiem kruīza kuģiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju pasažieru vai apkalpes locekļu 
pazušana uz starptautiskajiem kruīza kuģiem notiek samērā bieži. Turklāt bieži ir arī 
(seksuālās) vardarbības un zādzību gadījumi, kuros cieš pasažieri. Viņš norāda, ka kruīzu 
organizētāji, kas atsakās uzņemties atbildību par incidentiem, kas notikuši uz viņu kuģu klāja, 
šos faktus cenšas pēc iespējas noklusēt. Viņiem tas izdodas, jo viņu kuģi lielākoties atrodas 
starptautiskajos ūdeņos un/vai kuģo ar „izdevīgiem karogiem”. Viņš arī norāda, ka šādi kruīzi 
kļūst aizvien populārāki pedofilu vidū, jo drošības garantēšana, īpaši portatīvo datoru 
uzraudzība, tiek veikta pavirši. Tādēļ viņš vēlas, lai pasažieru un apkalpes locekļu 
aizsardzības nodrošināšanai uz kruīza kuģiem starptautiskajos ūdeņos tiktu pieņemti Eiropas 
tiesību akti, norādot, ka ar kruīza kuģiem katru gadu ceļo vairāk pasažieru nekā ar 
starptautiskajām aviolīnijām, kuru darbība ir ļoti labi reglamentēta. Turklāt viņš atsaucas uz 
Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktiem, kas attiecas uz kruīza kuģiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 8. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī.

Aspekti, uz kuriem attiecas Amerikas Savienoto Valstu 2010. gada Kruīzu kuģu drošības akts, 
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ir ietverti noteiktos ES tiesību aktos, piemēram, Direktīvā 2009/45/EK par pasažieru kuģu 
drošības noteikumiem un standartiem, kas piemērojama kuģiem, kas kuģo ar jebkuras valsts 
karogu un veic vietējos reisus Savienībā, vai Direktīvā 98/41/EK par to personu reģistrāciju, 
kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām.
Drošības prasības pasažieru kuģiem, kas veic starptautiskos reisos, regulē Starptautiskās 
Jūrniecības organizācijas (IMO) SOLAS noteikumi. Lūgumraksta iesniedzējs tiek aicināts 
apmeklēt šādu tīmekļa vietni Europa tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/transport/maritime/safety/passenger_ships_en.htm

Komisija pašreiz neplāno ierosināt īpašus tiesību aktus, kas būtu līdzīgi ASV tiesību aktiem.
Tomēr, tā kā lielākā daļa ES tiesību aktu pasažieru kuģu drošības jomā tika formulēti, reaģējot 
uz traģisko Igaunijas pasažieru rorokuģa nogrimšanu 1994. gadā, Komisija pašreiz veic šo 
tiesību aktu ex-post novērtējumu1, kā arī veic apspriedes ar dalībvalstu ekspertiem par to, kā 
vislabāk atjaunināt spēkā esošos acquis, lai risinātu pa šo laiku radušos jautājumus un 
atspoguļotu IMO attīstību.

Turklāt 2010. gada decembrī Komisija ir paredzējusi uzsākt ārēju pētījumu, lai konstatētu 
jebkādas drošības nepilnības, kas būtu jārisina ES līmenī, un veikt nepieciešamos 
subsidiaritātes un samērīguma testus. Pētījumā tiks ietvertas apspriedes ar ieinteresētajām 
personām. Tā rezultātiem vajadzētu būtu pieejamiem līdz 2011. gada maijam. Par šī pētījuma 
rezultātiem un sarunām ar dalībvalstu ekspertiem pēc tam notiks atsevišķas apspriedes ar 
ieinteresētajām personām.

Komisijas ārējā pētījumā pašreiz arī var iekļaut ASV tiesību aktu analīzi.

Secinājums

Komisija pašreiz paredz ierosināt atbilstošus likumdošanas priekšlikumus 2012. gadā.
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