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Betreft: Verzoekschrift 0464/2010, ingediend door Michael Groves (Britse 
nationaliteit), namens International Cruise Victims, over slachtoffers van 
geweld en verdwijningen op internationale cruiseschepen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens indiener verdwijnen er op internationale cruiseschepen zeer geregeld passagiers en 
bemanningsleden. Ook zijn veel passagiers aan boord van dergelijke schepen het slachtoffer 
van (seksueel) geweld en berovingen. Indiener stelt dat de organisatoren van cruises deze 
feiten zoveel mogelijk verborgen houden en geen verantwoordelijkheid willen nemen voor de 
incidenten op hun schepen. Zij kunnen hun verantwoordelijkheid ontlopen, omdat zij 
doorgaans in internationale wateren en/of onder goedkope vlag varen. Indiener stelt 
bovendien dat cruises steeds populairder worden onder pedofielen, omdat de beveiliging in de 
cruisebranche, met name de controle van laptop-computers, in het algemeen gebrekkig is. 
Indiener pleit voor Europese wetgeving ter bescherming van zowel passagiers als 
bemanningsleden aan boord van cruiseschepen in internationale wateren. Hij wijst erop dat er 
in de cruisebranche jaarlijks meer passagiers worden vervoerd dan in de internationale 
luchtvaart, die wel goed gereguleerd is. Hij verwijst voorts naar Amerikaanse wetgeving voor 
cruiseschepen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 september 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010.

Aspecten binnen de Amerikaanse "Cruise Vessel Security and Safety Act 2010" (wet inzake 
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de beveiliging en veiligheid van cruiseschepen) vallen onder bepaalde EU-wetgeving, zoals 
Richtlijn 2009/45/EG inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen, die 
van toepassing zijn op passagiersschepen die in de Unie voor binnenlandse reizen worden 
gebruikt, ongeacht onder welke vlag zij varen, of Richtlijn 98/41/EG inzake de registratie van 
de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de 
Gemeenschap varen. Veiligheidsvoorschriften voor passagiersschepen die voor buitenlandse 
reizen worden gebruikt, vallen onder de SOLAS-voorschriften van de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO). Indiener wordt verwezen naar de volgende webpagina op de 
Europa-website:
http://ec.europa.eu/transport/maritime/safety/passenger_ships_en.htm

De Commissie heeft op dit moment geen plannen om specifieke wetgeving op te stellen zoals 
de wetgeving in de Verenigde Staten. Aangezien de meeste EU-veiligheidswetgeving voor 
passagiersschepen is opgesteld naar aanleiding van de tragische ramp in 1994 met het ro-ro-
passagiersschip Estonia, is de Commissie momenteel echter wel bezig met een evaluatie 
achteraf van deze wetgeving1 en overlegt zij met deskundigen van de lidstaten hoe het huidige 
acquis het beste kan worden bijgewerkt met het oog op kwesties die in de tussentijd zijn 
opgetreden en de recente ontwikkelingen bij de IMO.

De Commissie is bovendien van plan in december 2010 een extern onderzoek in te stellen om 
veiligheidshiaten vast te stellen die mogelijk een aanpak op EU-niveau behoeven, afhankelijk 
van de nodige evenredigheids- en subsidiariteitstests. In het kader van het onderzoek zullen 
ook de belanghebbenden geraadpleegd worden. De onderzoeksresultaten zullen vermoedelijk 
in mei 2011 beschikbaar zijn. Over de uitkomst van het onderzoek en de besprekingen met de 
deskundigen van de lidstaten zal vervolgens een afzonderlijke raadpleging van de
belanghebbenden worden gehouden.

In het kader van het externe onderzoek van de Commissie wordt wellicht ook de Amerikaanse 
wet onder de loep genomen.

Conclusie

De Commissie verwacht de relevante wetgevingsvoorstellen in 2012 te kunnen doen.
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