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ДИРЕКТИВА 2008/…/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от...

относно застраховката на корабособствениците за морски искове

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, 

параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите2,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора3,

                                               

1 OВ С 318, 23.12.2006 г., стр. 195.
2 OВ С 229, 22.9.2006 г., стр. 38.
3 Становище на Европейския парламент от 29 март 2007 г. (OВ C 27 E, 31.1.2008 г., стр. 

166), Обща позиция на Съвета от ... (все още непубликувана в Официален вестник) и 
Позиция на Европейския парламент от  ... (вас още непубликувана в Официален 
вестник).
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като имат предвид, че:

(1) Един от елементите на политиката на Общността в областта на морския транспорт е 

да повиши качеството на търговското корабоплаване, като се наложи на всички 

икономически оператори да действат по-отговорно.

(2) Вече бяха приети възпиращи мерки по Директива 2005/35/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно замърсяване от кораби и 

налагане на санкции при нарушения1.

(3) На 9 октомври 2008 г. държавите-членки приеха декларация, с която единодушно 

признават значението на прилагането на Протокола от 1996 г. към Конвенцията 

относно ограничаване на отговорността при морски искове от 1976 г. от всички 

държави-членки.

(4) Задължението за наличие на застраховка следва да може да осигури по-добра 

закрила на жертвите.Тя следва да е от полза за отстраняване на корабите, които са не 

отговарят на стандартите, и да се предостави възможност за възстановяване на 

конкуренцията между операторите. Освен това, в Резолюция A 898(21) 

Международната морска организация приканва държавите настойчиво да поискат от 

корабособствениците да имат подходяща застраховка.

                                               

1 ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 11.
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(5) Неспазването на разпоредбите на настоящата директива следва да бъде поправено.

Директива 2008/…./ЕО на Европейския парламент и на Съвета от ... относно 

държавния пристанищен контрол (преработена версия)1 вече предвижда да бъдат 

задържани кораби, когато липсват удостоверенията, които трябва да се държат на 

борда. Въпреки това е подходящо да се даде възможността за отстраняване на 

кораб, който няма удостоверение за застраховка. Условията на отстраняването

следва да дават възможност за поправяне на положението в рамките на разумен срок.

(6) Доколкото целите на настоящата директива, а именно въвеждането и изпълнението

на подходящи мерки в рамките на политиката в областта на морския транспорт, не 

могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и, 

следователно, поради мащаба и последиците й, могат да бъдат по-добре постигнати 

на общностно равнище, Общността може да приема мерки съгласно принципа на 

субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля

необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет

Настоящата директива установява правила, приложими към някои аспекти на задълженията 

на корабособствениците по отношение на тяхната застраховка за морски искове.

                                               

1 OВ L
 ОВ: Моля въведете номера на директивата, датата на приемането й и данните за 

публикация.
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Член 2

Приложно поле

1. Настоящата директива се прилага за кораби с бруто тонаж от 300 тона или повече.

2. Настоящата директива не се прилага за военни кораби, спомагателни военни кораби 

или други кораби - държавна собственост или експлоатирани от дадена държава,

използвани за публични нетърговски цели.

3. Настоящата директива не засяга режимите, установени в правните инструменти, 

които са в сила в съответните държави-членки и които са изброени в приложението

към нея.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а) „корабособственик“ означава регистриран собственик на морски кораб или всяко 

друго лице като беърбоут чартьор, което носи отговорност за експлоатацията на 

кораба;

б) „застраховка“ означава застраховка със или без самоучастие и включва например 

застраховка за вреди от вида, обичайно предлаган от членовете на International Group 

of P&I Clubs, както и други ефективни форми на застраховане (включително 

доказано самозастраховане) и финансови обезпечения, предоставящи сходни 

условия за обезпечаване;
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в) „Конвенцията от 1996 г.“ означава консолидираният текст на Конвенцията от 1976 г. 

относно ограничаване на отговорността при морски искове, приета от 

Международната морска организация („ИМО“), както е изменена с Протокола от 

1996 г.

Член 4

Застраховка за морски искове

1. Всяка държава-членка изисква от собствениците на кораби, плаващи под нейно 

знаме, да притежават застраховка за тези кораби.

2. Всяка държава-членка изисква от собствениците на кораби, плаващи под друго 

знаме освен нейното, да притежават налична застраховка, когато тези кораби влизат 

в пристанище под юрисдикцията на държавата-членка. Това не пречи държави-

членки, доколкото това е в съответствие с международното право, да изискват това 

задължение да бъде спазено, когато такива кораби извършват дейност в техните 

териториални води.

3. Застраховката, посочена в параграфи 1 и 2, покрива морските искове, подлежащи на 

ограничаване на отговорността съгласно Конвенцията от 1996 г. Размерът на 

застраховката за всеки отделен кораб за произшествие се равнява на съответната 

максимална сума за ограничаването на отговорността, според посоченото в 

Конвенцията от 1996 г.
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Член 5

Инспекции, съответствие, отстраняване от пристанища 

и отказ за достъп до пристанища

1. Всяка държава-членка гарантира, че всяка инспекция на кораб в пристанище под 

нейна юрисдикция в съответствие с Директива 2008/.../ЕО включва проверка дали 

удостоверението, посочено в член 6, се намира на борда.

2. В случай че удостоверението, посочено в член 6, не се намира на борда на кораба, и 

без да се засяга Директива 2008/.../EО* която предвижда задържане на корабите, 

когато е засегната безопасността, компетентният орган може да издаде заповед за 

отстраняване на кораба, която се нотифицира на Комисията, на другите държави-

членки, и на съответната държава на знамето. В резултат на издаването на такава 

заповед за отстраняване всяка държава-членка отказва влизане на този кораб в което 

и да е от своите пристанища, докато корабособственикът не представи 

удостоверението, посочено в член 6.

Член 6

Удостоверения за застраховка

1. Съществуването на застраховката, посочена в член 4, се доказва чрез едно или 

няколко удостоверения, издадени от застрахователя и намиращи се на борда на 

кораба.

                                               

 ОВ: Моля въведете номера на Директивата относно пристанищния контрол, посочена 
в съображение 5.
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2. Удостоверенията, издадени от застрахователя, включват следната информация:

а) име на кораба, номер на ИМО и пристанище на регистрация;

б) име на корабособственика и основно място на осъществяване на стопанска 

дейност;

в) вид и срок на застраховката;

г) наименование и основно място на стопанска дейност на застрахователя и, ако е 

уместно, мястото на стопанска дейност, където е сключена застраховката.

3. Ако използваният в удостоверенията език не е английски, френски или испански, 

текстът включва превод на един от тези езици.

Член 7

Санкции

За целите на член 4, параграф 1 държавите-членки установяват система от санкции, които се 

прилагат в случай на нарушаване на националните разпоредби, приети по силата на

настоящата директива, и вземат всички необходими мерки, за осигуряване на прилагането на 

тези санкции. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.
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Член 8

Доклади

На всеки три години и за първи път преди 1 януари 2015 г. Комисията представя доклад на

Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящата директива.

Член 9

Транспониране

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните 

разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, преди 1 януари 

2012 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на 

настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване.

Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от 

националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата 

директива.
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Член 10

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на 

Европейския съюз.

Член 11

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в 

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ І 

– Международна конвенция за гражданска отговорност за щети при замърсяване с 

нефт, 1992 г.

– Международна конвенция за отговорност и компенсация при щети във връзка с 

превоза на опасни и вредни вещества по море, 1996 г.,(Конвенция HNS).

Международна конвенция за гражданска отговорност за щети призамърсяване с 

мазут, 2001 г., („Конвенция за мазута“).

– Международна конвенция от Найроби за отстраняване на потънало имущество, 

2007 г. („Конвенция за отстраняване на потънало имущество“).

– Регламент (ЕО) № ..../2008 на Европейския парламент и на Съвета от… относно 

отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия.

                                               

 ОВ: Моля въведете номер на регламент, дата на приемането му и данни за 
публикация.
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I. Въведение

На 31 януари 2006 г. Комисията представи предложение за директива на Европейския 

парламент и на Съвета относно гражданската отговорност и финансовите гаранции на 

корабособствениците1 като едно от предложенията на третия пакет от мерки за морска 

безопасност.

На 29 март 2007 г. Европейският парламент гласува становището си на първо четене2.

На 9 октомври 2008 г. Съветът постигна политическо съгласие по проекта за директива 

относно застраховката на корабособствениците за морски искове.  След редакцията на 

юрист-лингвистите Съветът прие своята обща позиция на 9 декември 2008 г. в 

съответствие с член 251 от Договора.

При изпълнението на тази си дейност Съветът взе предвид становищата на 

Европейския икономически и социален комитет3 и на Комитета на регионите4.

                                               
1 Док. 5907/06.
2 Док. 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (все още непубликуван в Официален 

вестник).
3 CESE 1177/2006 от 13.9.2006 г. (OВ C 318, 23.12.2006 г., стр. 195—201).
4 CdR 43/2006 от 15.6.2006 г. (ОВ C 229, 22.9.2006 г., стр. 38).



14287/08 REV 2 ADD 1 rg 3
DG C III BG

II. Анализ на общата позиция

Общи положения

Предложението за директива относно гражданската отговорност и финансовите 

гаранции на корабособствениците, представено от Комисията в началото на 2006 г., 

съставлява част от третия пакет от мерки за морска безопасност. Предложението на 

Комисията имаше за цел да хармонизира на равнище Общността режима на гражданска 

отговорност на корабособствениците и свързаните с него прагове, както и да въведе 

задължителен застрахователен режим и финансови гаранции в случай на изоставяне на 

моряци.

Въпреки че Съветът е съгласен с целта на предложението на Комисията за по-

ефективно покритие на интереса на жертвите при щети, нанесени в резултат на 

управлението на кораби, той смята, че няколко разпоредби на предложението, 

установяващи специфични правила на Общността успоредно на международните 

задължения по същия въпрос, биха могли да доведат до противоречия и да 

представляват пречка по отношение на посочената по-горе цел. Това се отнася особено 

за разпоредбите, свързани с режима на отговорност и мерките по отношение на 

моряците. Предложените разпоредби, които правят задължителна ратификацията на 

конвенция на ММО, не са приемливи за държавите-членки, особено по 

конституционни причини. Освен това Съветът смята, че някои разпоредби, особено 

онези, свързани с издаването и проверката на удостоверения, са неподходящи, тъй като 

биха създали ненужна административна тежест.

Общата позиция на Съвета се стреми да създаде разпоредби с ясна добавена стойност, 

които понастоящем не съществуват нито на международно, нито на общностно 

равнище. Тя следователно е съсредоточена върху въвеждането на застрахователно 

задължение за корабособствениците на нивото на праговете, постановени с 

Конвенцията относно ограничаване на отговорността при морски искове, изменена с 

Протокола от 1996 г. Тя конкретизира мерките за прилагане на това задължение чрез 

проверки на удостоверението, което за целта трябва да се държи на борда на кораба, и 

предвижда санкции в случай на неспазване.
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По този начин общата позиция на Съвета до голяма степен променя първоначалното 

предложение на Комисията, като го преформулира и заличава няколко части от текста.

Това означава, че всички изменения, въведени в становището на Европейския 

парламент на първо четене, които са свързани със заличените части, не бяха приети от 

Съвета.

Успоредно с общата позиция, декларация на представителите на правителствата на 

държавите-членки на Европейския съюз1 потвърждава техния ангажимент да направят 

всичко възможно, за да осигурят бързо и ефективно прилагане на международните 

конвенции относно морската безопасност, правилата на ММО, свързани със 

задълженията на държавата на знамето и одита на ММО.

Ключови въпроси на политиката

i) Задължителна застраховка за морски искове

Съветът следва предложението на Комисията за въвеждане на застрахователно 

задължение за собствениците на кораби, плаващи под знамето на държава-членка, 

както и за собствениците на кораби, плаващи под знамето на друга държава. По 

отношение на последните общата позиция на Съвета уточнява, че разпоредбата се 

прилага от момента, когато корабът влезе в пристанище под юрисдикцията на държава-

членка, или, ако така реши държава-членка, когато корабът се намира в нейни 

териториални води.

С оглед постигане на хармонизирано равнище на застрахователното покритие в 

световен мащаб, в общата си позиция Съветът се позовава на праговете, постановени с 

Конвенцията относно ограничаване на отговорността при морски искове, изменена с 

Протокола от 1996 г. като размер на застраховката за всеки кораб при инцидент.

Терминът „застраховка“, използван в общата позиция, до голяма степен се основава на 

определението, изложено в Резолюция A.898(21) на ММО („Насоки за отговорностите 

на корабособствениците по отношение на морски искове“).

                                               
1 Док. 15859/08 ADD 1.
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ii) Контрол, спазване и наказания

С цел да се контролира спазването на застрахователното задължение от страна на 

корабособствениците, общата позиция предвижда държавата на пристанището да 

извършва проверка в съответствие с директивата относно държавния пристанищен 

контрол За тази цел на борда на кораба трябва да се държат едно или повече 

удостоверения, издадени от застрахователя. Конкретните характеристики на 

удостоверението, изложени в общата позиция, се основават до голяма степен на 

първоначалното предложение на Комисията.

Съветът смята, че е важно да се предвиди възможността за специфични санкции, в 

случай че удостоверението не се държи на борда. Без да се засяга задържането на 

въпросния кораб съгласно правилата за държавния пристанищен контрол, корабът 

може да бъде изгонен от пристанище и ще му бъде отказано влизане във всяко едно 

пристанище на държава-членка, докато ситуацията не бъде поправена. В общата 

позиция е включена и обща разпоредба за установяването на наказания при неспазване 

на директивата, свързана със задълженията на държавите-членки като държави на 

знамето.

iii) Връзка с режими, установени в съответствие с други правни инструменти 

относно отговорността и обезщетението

След предложението на Комисията в общата си позиция Съветът предвижда 

директивата да не засяга режимите, установени в съответствие с други международни 

конвенции, а именно Конвенцията за гражданска отговорност за щети от замърсяване с 

нефт, Конвенцията относно отговорността и обезщетенията за причинени вреди при 

превоза на опасни и вредни вещества по море, Конвенцията относно щетите от 

петролно замърсяване от бункери и Конвенцията за отстраняване на потънало 

имущество, както и с регламента, транспониращ Атинската конвенция в общностното 

право.
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III. Заключение

Съветът смята, че тази обща позиция представлява правен инструмент, който 

допринася за ефективното обезщетяване на жертвите при щети, нанесени в резултат на 

управлението на кораби, както и за отстраняването на корабите, които не отговарят на 

стандартите.

Съветът отбелязва контактите, които вече бяха осъществени с Европейския парламент 

относно това предложение в рамките на преговорите по други предложения от третия 

пакет от мерки за морска безопасност. Той очаква бързо споразумение по текста, което 

да позволи приемането на директивата, колкото се може по-скоро.

____________________
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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ БЕЛЕЖКАТА ПО ТОЧКИ „I/А“
От: Генералния секретариат на Съвета
До: Корепер/СЪВЕТА
Относно: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

гражданската отговорност на собствениците на кораби и предоставяните от 
тях финансови гаранции (първо четене) (ЗА+И)
— Приемане

а) на общата позиция
б) на изложението на мотивите на Съвета

— Изявление

Изявление на Германия

Германия тълкува разпоредбата от член 2, параграф 3 по начин, който отдава предпочитание 

на изброените в приложение І инструменти дори и спрямо член 2, параграф 1 от директивата 

и по този начин например гарантира, че от регистриран собственик на кораб с брутотонаж, 

по-малък от 1000 t, вписан в корабните регистри на страна по Конвенцията за мазута, и в 

бъдеще няма да се изисква застраховка за покриване на отговорност при екологични щети, 

причинени от мазутни разливи.

____________________
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2005/0242 (COD) 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
 

съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО 
 

относно 

общата позиция, приета от Съвета с оглед на приемане на директива относно 
гражданската отговорност и финансовите гаранции на корабособствениците 

(текст от значение за ЕИП) 

1. ИСТОРИЯ НА ДОСИЕТО 

Дата на предаване на предложението на ЕП и Съвета 
(документ COM(2005)593 окончателен – 2005/0242 (COD)): 

30.1.2006 г. 

Дата на становището на Комитета на регионите 15.6.2006 г. 

Дата на становището на Европейския икономически и социален 
комитет: 

13.9.2006 г. 

Дата на становището на Европейския парламент на първо 
четене: 

29.3.2007 г. 

Дата на предаване на измененото предложение: 24.10.2007 г. 

Дата на приемане на общата позиция: 9.12.2008 г. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

Предложението, представено в рамките на третия пакет мерки за морската сигурност, 
цели да гарантира, че съществува минимален брой общи за всички държави-членки 
правила в областта на гражданската отговорност на собствениците на кораби и 
застрахователните условия за тях, както и определянето по същество на правила, които 
да правят операторите по-отговорни и гарантират възстановяването на щетите. 

Предложението съдържа следните елементи: 

– ратифициране от всички държави-членки на Конвенцията на Международната 
морска организация (ММО) относно ограничаването на отговорността на 
собствениците на кораби, във варианта ѝ от 1996 г., („Convention on the Limitation of 
Liability for Maritime Claims“, по-долу – „LLMC 1996“) LLMC 1996 предвижда 
основно две неща:  

– установява принципа за ограничаване на отговорността в смисъл, че 
определя на особено високо ниво прага, над който собствениците на кораби 
загубват правото си да ограничават отговорността си („непростимо виновно 
действие“);  
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– определя достатъчно високи граници на отговорност за гарантиране на 
достатъчно обезщетяване на претърпелите щети в повечето случаи (тези 
граници са три пъти по-високи от онези, определени в предишната 
приложима конвенция: LLMC 1976). 

– включване на настоящата конвенция в общностното законодателство, след 
изменение, съвместимо със самата конвенция, което се състои от понижаване на 
прага, над който собствениците на кораби, плаващи под флага на държава, която не е 
подписала конвенцията, губят правото си на ограничаване на отговорността („грубо 
виновно действие“). 

– създаване на система за осигуряване на задължителна гражданска отговорност на 
собствениците на кораби  

– покритие, два пъти по-високо от таваните, определени от LLMC 1996 

– проверка от държавите-членки за истинността на застраховката заедно с 
издаване на взаимно признавани в Европа удостоверения. 

– уведомяване от страна на капитана на кораба за наличието на борда на тези 
удостоверения в момента, в който този кораб навлезе в морска зона, 
намираща се под юрисдикцията на дадена държава-членка (задължение за 
уведомяване, предназначено за транзитните кораби) 

– пряко действие на претърпелите щети срещу застрахователя.  

– предложението освен това се обвързва и с една резолюция на ММО и с 
Международната организация на труда относно финансовите гаранции в случай на 
изоставяне на морски лица. 

Цялата система има за цел да даде между другото временен незабавен отговор на 
постоянните трудности по прилагането на известен брой просрочени конвенции на 
ММО, които целят по-специално да направят задължителна застраховката за някои 
видове щети, причинявани от кораби. 

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ 

Първоначалните амбиции на Комисията, подкрепени от Европейския парламент в 
неговото становище на първо четене, бяха чувствително стеснени от Съвета. Общата 
позиция отразява само една част от първоначалното предложение.  

– Въвеждат се следните изменения: 

– заглавието „директива относно гражданската отговорност и финансовите 
гаранции на корабособствениците“ се премахва и се замества с новото 
заглавие „директива за застраховката на корабособствениците за морски 
искове“; 

– премахване на задължението да се ратифицира LLMC 1996, като държавите-
членки се задължават в успоредна декларация да я ратифицират не по-късно 
от 1 януари 2012 г. (наред с останалите съответстващи ѝ конвенции); 
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премахване също и на включването на тази конвенция в общностното 
законодателство; 

– премахване на разпоредбата по отношение на изоставянето на морските 
хора; 

– премахване на европейския контрол за истинността на застрахователното 
покритие; 

– премахване на задължението за уведомяване за удостоверение за 
застраховка в момента на навлизане в морските зони, намиращи се под 
юрисдикцията на държави-членки; 

– премахване на прякото действие срещу застрахователите. 

– Следните елементи остават непроменени: 

– задължението за всички кораби, плаващи под флага на държава-членка 
(навсякъде по света) и за всички кораби да притежават застрахователно 
покритие в момента, когато навлязат в морска зона, намираща се под 
юрисдикцията на държава-членка; 

– това застрахователно покритие да съответства на таваните от LLMC 1996; 

– доказателството за застраховка ще става посредством търговско 
удостоверение за застраховка; 

– наличието на удостоверение за застраховка на борда на кораба ще може да 
бъде проверено по време на инспекция по директивата за държавния 
пристанищен контрол; 

– при липса на удостоверение корабът ще може да бъде задържан и дори да му 
бъде отказан достъп, без да се засягат евентуалните финансови санкции, 
определени от всяка държава-членка; 

– датата за прилагане на директивата се отлага за 1 януари 2012 г., когато 
държавите-членки се ангажират (посредством декларацията на държавите-
членки, цитирана по-горе) всички да са ратифицирали LLMC 1996. 

Въпреки премахнатите от Съвета точки общата позиция запазва съществените си 
елементи. Понастоящем задължителна застраховка за кораби не съществува; 
изискването по тази директива за застраховка за всички кораби независимо под какъв 
флаг плават, до нивото на прага на LLMC 1996, три пъти по-високо от съответните 
нива, предвидени в предходната конвенция, представлява силно послание към 
гражданите и операторите. Необходимо е да се отбележи, че само една малка част (20 
%) от световния тонаж функционира под държави на флага, които спазват това 
ограничение. И освен това не е необходимо всички кораби да са застраховани. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Комисията взема под внимание факта, че Съветът, след като на сесията си през април 
2008 г. по принцип се противопостави на предложението, успя накрая да приеме 
единодушно обща позиция по текст, който внася добавена стойност. 
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