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DIRECTIVA 2008/.../CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din

privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

                                               
1 JO C 318, 23.12.2006, p.195.
2 JO C 229, 22.9.2006, p. 38.
3 Avizul Parlamentului European din 29 martie 2007 (JO C 27 E, 31.1.2008, p.166), Poziţia 

comună a Consiliului din....(nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia Parlamentului 
European din...(nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
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întrucât:

(1) Unul dintre elementele politicii comunitare de transport maritim constă în îmbunătăţirea 

calităţii transportului maritim comercial printr-o mai mare responsabilizare a tuturor 

operatorilor economici.

(2) S-au adoptat deja anumite măsuri cu efect de descurajare prin Directiva 2005/35/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de 

nave şi introducerea unor sancţiuni în caz de încălcare1.

(3) La 9 octombrie 2008, statele membre au adoptat o declaraţie în care recunosc în 

unanimitate importanţa aplicării Protocolului din 1996 la Convenţia din 1976 privind 

limitarea răspunderii pentru creanţe maritime de către toate statele membre. 

(4) Obligaţia de a avea o asigurare ar trebui să permită asigurarea unei mai bune protecţii a 

victimelor. Aceasta ar contribui, de asemenea, la eliminarea navelor care nu corespund 

standardelor şi ar permite restabilirea concurenţei între operatori. În plus, în Rezoluţia 

A.898(21), Organizaţia Maritimă Internaţională a invitat statele să îndemne proprietarii de 

nave să deţină asigurări corespunzătoare.

                                               
1 JO L 255, 30.9.2005, p. 11.
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(5) Nerespectarea dispoziţiilor prezentei directive ar trebui remediată. Directiva 2008/…/CE a 

Parlamentului European şi al Consiliului din …privind controlul statului portului 

(reformare)1* prevede deja reţinerea navelor în cazul absenţei certificatelor care trebuie să 

se găsească la bordul acestora. Cu toate acestea, este necesar să se acorde posibilitatea 

expulzării unei nave care nu are la bord certificatul de asigurare. Modalităţile de expulzare 

ar trebui să permită remedierea situaţiei într-o perioadă de timp rezonabilă. 

(6) Având în vedere că obiectivele prezentei directive, şi anume instituirea şi punerea în 

aplicare a unor măsuri adecvate în domeniul politicii de transport maritim, nu pot fi 

realizate în mod satisfăcător de către statele membre şi, având în vedere amploarea şi 

efectele acestora, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta poate adopta 

măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii astfel cum este prevăzut la articolul 5 

din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în 

respectivul articol, prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea 

acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiect

Prezenta directivă stabileşte norme aplicabile anumitor aspecte ale obligaţiilor proprietarilor de 

nave în ceea ce priveşte asigurarea acestora cu privire la creanţele maritime.

                                               
1 JO L…
* JO: de introdus numărul directivei, data adoptării sale şi referinţele de publicare.
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Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1) Prezenta directivă se plică navelor cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 300.

(2) Prezenta directivă nu se aplică navelor de război, navelor de război auxiliare sau altor nave 

deţinute de un stat sau exploatate de către acesta şi utilizate pentru un serviciu public 

necomercial.

(3) Prezenta directivă nu aduce atingere regimurilor instituite prin instrumentele aflate în 

vigoare în statele membre vizate şi enumerate în anexă.

Articolul 3

Definiţii

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiţii:

(a) „proprietar al navei” înseamnă proprietarul înregistrat al unei nave maritime sau orice altă 

persoană, cum ar fi navlositorul navei nude care răspunde de operarea navei;

(b) „asigurare” înseamnă asigurarea cu sau fără franciză şi cuprinde, de exemplu, asigurarea de 

despăgubire de tipul celei puse la dispoziţie în prezent de membrii Grupului Internaţional 

al Cluburilor de Protecţie şi Indemnizare (International Group of P&I Clubs), precum şi 

alte forme efective de asigurare (inclusiv dovada deţinerii unei asigurări individuale) şi o 

garanţie financiară care oferă condiţii similare de acoperire; 
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(c) „Convenţia din 1996” înseamnă textul consolidat al Convenţiei din 1976 privind limitarea 

răspunderii pentru creanţe maritime, adoptată de Organizaţia Maritimă Internaţională

(„OMI”), astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1996.

Articolul 4

Asigurarea pentru creanţe maritime

(1) Fiecare stat membru solicită proprietarilor de nave care arborează pavilionul său să deţină 

o asigurare care să acopere navele respective.

(2) Fiecare stat membru solicită proprietarilor de nave care arborează pavilionul unui alt stat să 

deţină o asigurare valabilă în momentul în care navele respective intră într-un port aflat sub 

jurisdicţia statului membru respectiv. Acest fapt nu împiedică statele membre, în 

conformitate cu dreptul internaţional, să solicite respectarea acestei obligaţii atunci când 

navele respective se află în apele lor teritoriale. 

(3) Asigurarea menţionată la alineatele (1) şi (2) acoperă creanţele maritime care fac obiectul 

limitării prevăzute în Convenţia din 1996. Valoarea asigurării pentru fiecare navă pentru 

fiecare incident este egală cu valoarea maximă relevantă aplicabilă pentru limitarea 

răspunderii, astfel cum prevede Convenţia din 1996.
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Articolul 5

Inspecţii, respectare, expulzarea din porturi şi 

refuzarea accesului în porturi

(1) Fiecare stat membru se asigură că orice inspecţie a unei nave într-un port aflat sub 

jurisdicţia sa în conformitate cu Directiva 2008/…/CE* cuprinde verificarea prezenţei la 

bordul navei a unuia din certificatele menţionate la articolul 6.

(2) În cazul în care certificatul menţionat la articolul 6 nu se află la bordul navei şi fără a aduce 

atinge Directivei 2008/…/CE* care prevede reţinerea navelor atunci când sunt în joc 

aspecte legate de siguranţă, autoritatea competentă poate să emită un ordin de expulzare a

navei, ordinul fiind notificat Comisiei, celorlalte state membre şi statului de pavilion 

implicat. În urma emiterii unui astfel de ordin de expulzare, toate statele membre refuză 

intrarea navei respective în oricare dintre porturile lor până la notificarea de către

proprietarul navei a certificatului menţionat la articolul 6.

Articolul 6

Certificatele de asigurare

(1) Existenţa asigurării menţionate la articolul 4 se dovedeşte printr-unul sau mai multe 

certificate eliberate de furnizorul acesteia şi păstrate la bordul navei. 

                                               
* JO: de introdus numărul directivei privind controlul statului portului menţionată la 

considerentul (5).
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(2) Certificatele emise de furnizorul asigurării cuprind următoarele informaţii:

(a) denumirea navei, numărul OMI şi portul de înmatriculare;

(b) numele şi sediul principal al proprietarului navei;

(c) tipul şi durata asigurării;

(d) numele şi sediul principal al furnizorului asigurării şi, dacă este cazul, sediul la care a 

fost încheiată asigurarea;

(3) În cazul în care limba folosită în certificate nu este nici engleza, nici franceza, nici 

spaniola, textul include o traducere într-una din aceste limbi. 

Articolul 7

Sancţiuni

În sensul articolului 4 alineatul (1), statele membre stabilesc un sistem de sancţiuni pentru 

încălcarea dispoziţiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive şi adoptă toate 

măsurile necesare pentru a se asigura că aceste sancţiuni sunt aplicate. Sancţiunile prevăzute trebuie 

să fie eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare.
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Articolul 8

Rapoarte

Din trei în trei ani şi pentru prima dată înainte de 1 ianuarie 2015, Comisia prezintă Parlamentului 

European şi Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive.

Articolul 9

Transpunere

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi actelor

administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive, până la 1 ianuarie 2012. 

Statele membre informează de îndată Comisia în această privinţă.

Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, acestea conţin o trimitere la 

prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. 

Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de 

drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.
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Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene.

Articolul 11

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la …., …

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele
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ANEXĂ

– Convenţia internaţională privind răspunderea civilă pentru daunele provocate de poluarea 

cu hidrocarburi, 1992.

– Convenţia internaţională privind răspunderea şi despăgubirile pentru prejudiciile în 

legătură cu transportul pe mare al substanţelor periculoase şi nocive, 1996 

(Convenţia HNS). 

– Convenţia internaţională privind răspunderea civilă pentru prejudiciile provocate de 

poluarea cu hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei, 2001 (Convenţia „Bunker Oil”).

– Convenţia internaţională de la Nairobi privind ridicarea epavelor, 2007

(Convenţia „Ridicarea epavelor”).

– Regulamentul (CE) nr. …/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din… privind 

răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare*.

                                               
* JO: de introdus numărul regulamentului, data adoptării sale şi referinţele de publicare.
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I. Introducere

La 31 ianuarie 20061, Comisia a prezentat o propunere de directivă a Parlamentului European 

şi a Consiliului privind răspunderea civilă şi garanţiile financiare ale proprietarilor navelor 

drept una dintre propunerile celui de al treilea pachet privind siguranţa maritimă.

La 29 martie 2007, Parlamentul European şi-a dat avizul la prima lectură2.

La 9 octombrie 2008, Consiliul a ajuns la un acord politic cu privire la proiectul de directivă 

privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime.  În urma 

revizuirii textului de către experţii jurişti-lingvişti, Consiliul a adoptat poziţia comună la 9 

decembrie 2008, în conformitate cu articolul 251 din tratat.

În desfăşurarea activităţii sale, Consiliul a luat notă de avizul Comitetului Economic şi Social 

European3 şi de cel al Comitetului Regiunilor4.

                                               
1 Doc. 5907/06.
2 Doc. 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial)?.
3 CESE 1177/2006 din 13.9.2006 (JO C 318, 23.12.2006, pp.195 - 201).
4 CdR 43/2006 din 15.6.2006 (JO C 229, 22.9.2006, p.38).
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II. Analiza poziţiei comune

Dispoziţii generale

Propunerea de directivă privind răspunderea civilă şi garanţiile financiare ale proprietarilor 

navelor, prezentată de către Comisie la începutul anului 2006 face parte din cel de al treilea 

pachet privind siguranţa maritimă. Propunerea Comisiei viza armonizarea, la nivel comunitar, 

a regimului răspunderii civile a proprietarilor navelor şi a plafoanelor aferente, precum şi 

introducerea unei scheme obligatorii de asigurare şi garanţii financiare pentru navigatori în 

caz de abandon.

Deşi Consiliul este de acord cu obiectivul propunerii Comisiei care încearcă să obţină o 

acoperire mai eficientă a intereselor victimelor daunelor rezultate din exploatarea navelor, 

acesta consideră că unele dintre dispoziţiile propunerii, care stabilesc norme comunitare 

specifice paralele cu obligaţiile internaţionale referitoare la aceeaşi chestiune, ar avea drept 

rezultat apariţia unei situaţii contradictorii şi ar fi contraproductive în ce priveşte obiectivul 

sus-menţionat. Aceasta se aplică în special dispoziţiilor privind regimul de răspundere şi 

măsurile referitoare la navigatori. Dispoziţiile propuse care duc la obligativitatea ratificării 

unei Convenţii OMI nu sunt acceptabile pentru statele membre, în special din motive 

constituţionale. În plus, Consiliul consideră că unele dispoziţii, în special cele referitoare la 

emiterea şi verificarea certificatelor, nu sunt adecvate deoarece ar duce la apariţia unor poveri 

administrative inutile.

Poziţia comună a Consiliului încearcă să stabilească dispoziţii cu valoare adăugată clară, care 

nu există în prezent nici la nivel internaţional, nici la nivel comunitar. Aşadar, aceasta se 

concentrează pe introducerea unei obligativităţi privind asigurarea de către proprietarii 

navelor la nivelul plafoanelor prevăzute în Convenţia privind limitarea răspunderii pentru 

creanţe maritime, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1996 („LLMC 96”). Acesta 

specifică măsurile de punere în aplicare a acestei obligaţii prin intermediul verificărilor unui 

certificat care trebuie păstrat la bordul navelor în acest sens, precum şi sancţiunile aplicabile 

în caz de nerespectare.
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Astfel, poziţia comună a Consiliului modifică, într-o mare măsură, propunerea iniţială a 

Comisiei prin reformularea şi eliminarea unor părţi din text. Aceasta implică şi faptul că toate 

amendamentele introduse în avizul la prima lectură al Parlamentului European cu privire la 

aceste părţi eliminate nu au fost acceptate de către Consiliu.

În paralel cu poziţia comună, printr-o declaraţie a reprezentanţilor guvernelor statelor membre 

ale Uniunii Europene1 se confirmă angajamentul acestora de a face tot ceea ce este posibil 

pentru a ase asigura aplicarea rapidă şi eficientă a convenţiilor internaţionale privind 

siguranţa maritimă, normele OMI privind obligaţiile statului de pavilion şi sistemul de audit 

OMI.

Aspecte esenţiale

i) Asigurarea obligatorie pentru creanţe maritime

Consiliul urmează propunerea Comisiei privind introducerea unei obligaţii de asigurare 

pentru proprietarii navelor care arborează pavilionul unui stat membru şi ai navelor care 

arborează pavilionului unui alt stat. Cu privire la această din urmă situaţie, poziţia comună a 

Consiliului prevede că se aplică imediat ce nava intră într-un port aflat sub jurisdicţia unui 

stat membru sau, în cazul în care statul membru a decis astfel, în situaţiile în care nava 

operează în apele sale teritoriale.

În vederea obţinerii unui nivel global armonizat de acoperire a asigurării, Consiliul se referă, 

în poziţia sa comună, la plafoanele prevăzute în LLMC 1996 ca fiind valoarea asigurării 

pentru fiecare navă per incident. Termenul de „asigurare”, folosit în poziţia comună, se 

bazează în mare parte pe definiţia din Rezoluţia OMI A.898(21) („Liniile directoare privind 

responsabilităţile proprietarilor de nave în ceea ce priveşte creanţele maritime”).

                                               
1 Doc. 15859/08 ADD 1.
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ii) Control, respectare şi penalităţi

Pentru a se putea controla modul în care proprietarii de nave îşi respectă obligaţiile care le 

revin cu privire la asigurare, poziţia comună prevede efectuarea unei verificări de către statul 

de port, în conformitate cu directiva privind controlul statului de port. În acest sens, la bordul 

navei trebuie să existe unul sau mai multe certificate emise de către asigurător.

Caracteristicile certificatului prevăzut în poziţia comună se bazează în mare măsură pe 

propunerea originală a Comisiei.

Consiliul consideră că este important să se prevadă posibilitatea aplicării unor sancţiuni 

speciale în cazul în care certificatul de asigurare nu se află la bord. Fără a se aduce atingere 

măsurii de reţinere a navei în cauză în conformitate cu normele privind controlul statului de 

port, nava poate fi expulzată dintr-un port şi i se refuză intrarea în orice al port din statele 

membre atât timp cât situaţia nu este corectată. Poziţia comună include, de asemenea, o 

dispoziţie generală cu privire la penalităţile care urmează să fie stabilite aplicabile în caz de 

nerespectare a dispoziţiilor directivei în ce priveşte obligaţia statelor membre ca state de 

pavilion.

iii) Relaţia cu regimurile stabilite în conformitate cu alte instrumente de răspundere şi 

compensare

Ca urmare a propunerii Comisiei, Consiliul prevede în poziţia sa comună faptul că directiva 

nu afectează regimurile stabilite în conformitate cu alte convenţii internaţionale, respectiv 

Convenţia CLC, Convenţia HNS, Convenţia „Bunker Oil” şi Convenţia „Ridicarea epavelor”, 

precum şi cu regulamentul de transpunere a Convenţiei de la Atena în dreptul comunitar.
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III. Concluzie

Consiliul consideră că poziţia sa comună reprezintă un instrument care contribuie la o 

compensare eficientă a victimelor daunelor rezultate din exploatarea navelor şi la eliminarea 

navelor care nu corespund standardelor.

Consiliul ia act de contactele care s-au stabilit deja cu Parlamentul European în ce priveşte 

prezenta propunere în cadrul negocierilor cu privire la alte propuneri din cel de al treilea 

pachet privind siguranţa maritimă. Consiliul aşteaptă cu interes un acord rapid cu privire la 

text, care să permită adoptarea directivei cât de curând posibil.

____________________
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- Declaraţie

Declaraţia Germaniei

Germania interpretează dispoziţia de la articolul 2 alineatul (3) în sensul că aceasta acordă, de 

asemenea, instrumentelor menţionate în anexa I prioritate asupra articolului 2 alineatul (1) din 

directivă şi, prin urmare, garantează faptul că proprietarul înregistrat al unei nave înmatriculate

într-un stat parte la Convenţia hidrocarburi pentru propulsia navei şi cu un tonaj brut mai mic de

1000 nu va trebui în viitor să încheie o asigurare pentru a acoperi daunele provocate de poluarea cu 

hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei.  

________________________
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răspunderea civilă și garanțiile financiare ale armatorilor 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

1. ISTORICUL DOSARULUI 

Data transmiterii propunerii către PE și Consiliu 
[document COM(2005) 593 final – 2005/0242 COD]: 

30.01.2006 

Data avizului Comitetului Regiunilor 15.06.2006 

Data avizului Comitetului Economic și Social European: 13.09.2006 

Data avizului Parlamentului European, prima lectură: 29.03.2007 

Data transmiterii propunerii modificate: 24.10.2007 

Data adoptării poziției comune: 9.12.2008 

2. OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI 

Propunerea, prezentată în cadrul celui de-al treilea pachet de măsuri în favoarea securității 
maritime, are ca obiect garantarea existenței unui set minim de norme comune tuturor statelor 
membre în materie de răspundere civilă și de asigurare a armatorilor, precum și definirea 
bazei pentru normele care să îi responsabilizeze mai mult pe operatori și să garanteze 
compensarea daunelor. 

Propunerea cuprinde următoarele elemente: 

– ratificarea de către toate statele membre a Convenției Organizației Maritime Internaționale 
(OMI) privind limitarea răspunderii armatorilor, versiunea din 1996 („Convenția privind 
limitarea răspunderii pentru creanțe maritime”, denumită în continuare „LLMC 1996”). 
LLMC 1996 prevede în esență două aspecte:  

– consacră principiul limitării răspunderii prin fixarea la un nivel deosebit de ridicat 
a pragului dincolo de care armatorii își pierd dreptul de limitare a răspunderii 
proprii („acțiune sau omisiune personală nejustificabilă comisă din imprudență”);  

– fixează limite ale răspunderii care sunt suficient de ridicate pentru a garanta o 
compensare corespunzătoare a victimelor în majoritatea situațiilor (aceste limite 
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sunt de trei ori mai ridicate decât cele fixate în convenția precedentă aplicabilă: 
LLMC din 1976). 

– includerea acestei convenții în legislația comunitară, într-un amendament compatibil cu 
convenția însăși, constând în reducerea pragului dincolo de care armatorii care navighează 
sub pavilionul unui stat care nu este parte contractantă își pierd dreptul de limitare a 
răspunderii proprii („neglijență gravă”). 

– stabilirea unui sistem de asigurare a răspunderii civile obligatorii a armatorilor  

– acoperirea unei sume echivalente cu dublul plafoanelor, astfel cum au fost ele 
fixate prin LLMC 1996 

– verificarea de către statele membre a realității asigurării, cu emisie de certificate 
recunoscute în mod reciproc în Europa. 

– notificarea de către căpitanul navei a prezenței la bord a acestor certificate, 
începând cu momentul în care nava intră într-o zonă maritimă aflată sub 
jurisdicția unui stat membru (obligație de notificare destinată să acopere navele 
aflate în tranzit) 

– acțiune directă a victimei împotriva asiguratorului.  

– propunerea conferă un caracter obligatoriu unei rezoluții a OMI și a Organizației 
Internaționale a Muncii privind garanțiile financiare în cazul abandonării navigatorilor. 

Întreg acest sistem vizează, printre altele, să ofere un răspuns imediat referitor la dificultățile 
persistente de punere în aplicare a unui anumit număr de convenții ale OMI încă nesoluționate 
care au ca obiect, în special, conferirea unui caracter obligatoriu pentru anumite tipuri de 
daune cauzate de nave. 

3. OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA POZIȚIA COMUNĂ 

Ambițiile inițiale ale Comisiei, sprijinite de Parlamentul European în cadrul avizului său în 
primă lectură, au fost diminuate în mod semnificativ de către Consiliu. Poziția comună nu reia 
decât o parte din propunerea inițială.  

– Următoarele aspecte se modifică: 

– titlul „directivă privind răspunderea civilă și garanțiile financiare ale armatorilor” 
se elimină și se înlocuiește cu noul titlu „directivă privind asigurarea armatorilor 
pentru creanțele maritime”; 

– eliminarea obligației de ratificare a LLMC 1996, statele membre angajându-se 
într-o declarație paralelă de ratificare cel târziu la 1 ianuarie 2012 (împreună cu 
celelalte convenții pertinente); renunțarea, de asemenea, la includerea acestei 
convenții în legislația comunitară; 

– eliminarea dispozițiilor privind abandonarea navigatorilor; 

– eliminarea controlului comunitar privind realitatea asigurării; 
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– eliminarea obligației de notificare a certificatului de asigurare la intrarea în zonele 
maritime aflate sub jurisdicția statelor membre; 

– eliminarea acțiunii directe în ceea ce îi privește pe asiguratori. 

– Următoarele aspecte rămân valabile: 

– obligația pentru toate navele care navighează sub pavilionul unui stat membru 
(pretutindeni în lume) și pentru toate navele din momentul intrării lor într-o zonă 
maritimă aflată sub jurisdicția unui stat membru de a fi acoperite de asigurare; 

– această asigurare este compatibilă cu plafoanele prevăzute de LLMC 1996; 

– dovada asigurării se va face prin intermediul unui certificat comercial de 
asigurare; 

– prezența la bordul navei a certificatului de asigurare va putea fi verificată cu 
ocazia unei inspecții efectuate în temeiul directivei privind controlul statului de 
port; 

– în absența certificatului, nava va putea fi reținută, sau chiar exclusă, fără a aduce 
atingere eventualelor sancțiuni financiare care urmează să fie stabilite de fiecare 
stat membru; 

– data punerii în aplicare a directivei este amânată până la 1 ianuarie 2012, dată la 
care toate statele membre se angajează (prin intermediul declarației statelor 
membre, menționată anterior) să ratifice LLMC 1996. 

În pofida eliminărilor introduse de către Consiliu, poziția comună își păstrează o parte din 
elementele esențiale. În prezent, nu există asigurare obligatorie pentru nave; dispoziția 
prevăzută de directivă, conform căreia toate navele, indiferent de pavilionul sub care 
navighează, trebuie să dețină o asigurare la nivelurile plafoanelor stabilite în LLMC 1996, 
adică la niveluri de trei ori mai ridicate decât cele prevăzute de convenția anterioară, transmite 
un semnal puternic cetățenilor și operatorilor. Trebuie menționat faptul că doar o mică parte 
(20%) din tonajul mondial navighează sub pavilioane care fac obiectul acestui nivel de 
limitare. Mai mult, nu toate navele sunt în mod obligatoriu asigurate. 

4. CONCLUZII 

Comisia ia act de faptul că, după exprimarea opoziției de principiu la propunere cu ocazia 
sesiunii sale din aprilie 2008, Consiliul a putut în final să adopte o poziție comună unanimă în 
ceea ce privește un text care conferă valoare adăugată. 
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