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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0464/2010, którą złożył Michael Groves (Wielka Brytania) w imieniu 
„International Cruise Victims”, w sprawie zbrodni z użyciem przemocy oraz 
zaginięć na międzynarodowych statkach wycieczkowych

1. Streszczenie petycji

Według składającego petycję zaginięcia pasażerów i członków załogi na międzynarodowych 
statkach załogowych to bardzo częste zjawisko. Ponadto często dochodzi do przypadków 
stosowania przemocy (seksualnej) i okradania pasażerów. Składający petycję informuje, że 
organizatorzy rejsów robią wszystko, by ukryć te zjawiska, i odmawiają wzięcia 
odpowiedzialności za incydenty, do których dochodzi na pokładzie ich statków. Mogą tak 
postępować, ponieważ ich statki przeważnie znajdują się na wodach międzynarodowych i/lub 
pływają pod tanimi banderami. Ponadto składający petycję informuje, że tego typu rejsy stają 
się coraz popularniejsze wśród pedofilów, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, niezbyt 
skrupulatnie przestrzega się tam zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza monitorowania laptopów. 
W związku z tym składający petycję domaga się wprowadzenia europejskiego prawodawstwa 
z zakresu ochrony zarówno pasażerów, jak i członków załogi statków wycieczkowych 
pływających po wodach międzynarodowych, zwracając uwagę na to, że rocznie więcej 
pasażerów podróżuje takimi statkami niż międzynarodowymi liniami lotniczymi, które 
podlegają bardzo szczegółowym uregulowaniom prawnym. Ponadto nawiązuje on do 
ustawodawstwa amerykańskiego dotyczącego statków wycieczkowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.
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Aspekty uwzględnione w amerykańskiej ustawie o bezpieczeństwie statków wycieczkowych 
z 2010 r. objęte są też niektórymi aktami prawa UE, takimi jak dyrektywa 2009/45/WE w 
sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich, mająca zastosowanie wobec 
statków dokonujących podróży na terenie Unii, niezależnie od ich bandery, czy dyrektywa 
98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich 
płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich 
Wspólnoty. Wymogi bezpieczeństwa dla statków pasażerskich odbywających podróże 
międzynarodowe określone są w konwencji SOLAS Międzynarodowej Organizacji Morskiej 
(IMO). Składający petycję odnosi się do następującej strony internetowej w portalu 
internetowym Europa:
http://ec.europa.eu/transport/maritime/safety/passenger_ships_en.htm.

Obecnie Komisja nie ma planów dotyczących zaproponowania prawodawstwa podobnego do 
tego, jakie obowiązuje w USA. Jednak jako że większość unijnych przepisów prawnych 
dotyczących bezpieczeństwa statków pasażerskich sformułowano w reakcji na tragiczne 
zatonięcie w 1994 r. statku pasażerskiego typu ro-ro „Estonia”, Komisja przeprowadza teraz 
ocenę ex post tego prawodawstwa1i wspólnie z ekspertami z państw członkowskich 
zastanawia się, w jaki sposób najlepiej uaktualnić obecny dorobek prawny, aby podjąć 
kwestie, które pojawiły się od tamtej pory, oraz uwzględnić działania IMO. 

Ponadto w grudniu 2010 r. Komisja zamierza zainicjować badanie zewnętrzne w celu 
zidentyfikowania luk w bezpieczeństwie, które mogą wymagać rozpatrzenia na szczeblu UE; 
działania te będą przedmiotem niezbędnego testu pomocniczości i proporcjonalności. Badanie 
to obejmować będzie konsultację z zainteresowanymi podmiotami. Jego wyniki powinny 
zostać udostępnione do maja 2011 r. Wyniki tego badania oraz dyskusji z ekspertami z 
państw członkowskich będą następnie przedmiotem odrębnych konsultacji z 
zainteresowanymi podmiotami.

Obecnie badanie zewnętrzne Komisji może obejmować również analizę amerykańskiego aktu 
ustawodawczego.

Wniosek

Na obecnym etapie Komisja przewiduje złożenie właściwych wniosków ustawodawczych w 
2012 r.

                                               
1Dyrektywa 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich: Dz.U. L 163 
z 25.6.2009, s. 1, po zmianach.
Dyrektywa 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do 
portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty: Dz.U. L 188 
z 2.7.1998, s. 35.
Dyrektywa 1999/35/WE w sprawie systemu obowiązkowych przeglądów dla bezpiecznej, regularnej żeglugi 
promów typu ro-ro i szybkich statków pasażerskich: Dz.U. L 138 z 29.4.1999, s. 1.
Dyrektywa 2003/25/WE w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących 
statków pasażerskich typu ro-ro: Dz.U. L 123 z 17.5.2003, s. 22.


