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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0464/2010, adresată de Michael Groves, de cetățenie britanică, în 
numele asociației „International Cruise Victims”, privind infracțiuni de 
violență și dispariții pe vase de croazieră internaționale

1. Rezumatul petiției

Conform petiționarului, se întâmplă deseori ca pasageri sau membri ai echipajului de pe vase 
de croazieră internaționale să dispară. În plus, există cazuri frecvente de violență de natură 
sexuală și furt care au drept victime pasageri. Petiționarul susține că aceste aspecte sunt 
ascunse pe cât posibil de către organizatorii croazierelor, care refuză să își asume 
responsabilitatea pentru incidentele care au loc la bordul vaselor lor. Aceștia își permit să 
ascundă aceste aspecte deoarece vasele lor străbat în marea majoritate a timpului apele 
internaționale și/sau sunt înregistrate sub pavilioane de complezență. De asemenea, 
petiționarul susține că aceste croaziere devin din ce în ce mai căutate de către pedofili, dat 
fiind faptul că securitatea, în general cu privire la monitorizarea prin intermediul 
calculatorului, este în general redusă. Prin urmare, acesta solicită o legislație europeană care 
să asigure atât protecția pasagerilor, cât și a membrilor echipajului pe vasele de croazieră care 
străbat ape internaționale, subliniind faptul că, anual, pasagerii care aleg să călătorească pe 
vase de croazieră sunt mai mulți decât cei care optează pentru linii aeriene internaționale, care 
sunt foarte bine reglementate. În plus, petiționarul face referire la legislația americană 
aplicabilă cu privire la vasele de croazieră.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 septembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010
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Aspectele la care se face referire în Legea din 2010 a SUA privind siguranța și securitatea 
vaselor de croazieră fac fie obiectul unor acte legislative ale UE, cum ar fi Directiva 
2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri, aplicabilă 
navelor aflate sub orice pavilion și care efectuează curse interne pe teritoriul Uniunii, fie 
obiectul Directivei 98/41/CE privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul 
navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre 
ale Comunității. Cerințele de siguranță pentru navele de pasageri care efectuează curse 
internaționale fac obiectul reglementărilor SOLAS ale Organizației Maritime Internaționale 
(OMI). Petiționarul este invitat să consulte următoarea pagină de pe site-ul Europa:
http://ec.europa.eu/transport/maritime/safety/passenger_ships_en.htm

În prezent, Comisia nu intenționează să propună o legislație specifică similară celei adoptate 
de Statele Unite. Totuși, din moment ce cea mai mare parte a legislației UE referitoare la 
siguranța navelor de pasageri a fost formulată în urma tragicei scufundări a navei de pasageri 
ro-ro „Estonia” în 1994, Comisia desfășoară în prezent un proces de evaluare ex-post a acestei 
legislații1, analizând, în același timp, împreună cu experți din statele membre, modalitatea 
optimă de actualizare a acquis-ului existent pentru a aborda chestiunile ivite între timp și 
pentru a reflecta evoluțiile din cadrul OMI. 

Mai mult, Comisia intenționează să lanseze un studiu extern în decembrie 2010 pentru a 
identifica lacunele în materie de siguranță care trebuie abordate la nivelul UE, după efectuarea 
testelor necesare privind subsidiaritatea și proporționalitatea. Studiul va include consultarea 
părților interesate. Concluziile acestuia ar trebui să fie disponibile în mai 2011. Rezultatul 
studiului și discuțiile cu experții statelor membre vor face ulterior obiectul unei consultări 
separate cu părțile interesate.

Studiul extern comandat de Comisie poate include, de asemenea, o analiză a actului legislativ 
american.

Concluzie

Comisia are în vedere prezentarea propunerilor legislative relevante în 2012.

                                               
1 Directiva 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri: JO (L) 163, 

25.6.2009, p. 1, astfel cum a fost modificată;
Directiva 98/41/CE privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care 
operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității: JO (L) 188, 2.7.1998, p. 
35;
Directiva 99/35/CE privind sistemul de expertize obligatorii pentru operarea în siguranță a serviciilor regulate 
de feriboturi cu punte ruliu și ambarcațiuni rapide de pasageri: JO (L) 138, 29.4.1999, p. 1;
Directiva 2003/25/CE privind cerințele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri ro-ro: JO (L) 123, 
17.5.2003, p. 22.


