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REGULAMENTUL (CEE) nr. 954/79 al CONSILIULUI 
 

din 15 mai 1979 
 

privind ratificarea de c�tre statele membre a Conven�iei Organiza�iei Na�iunilor Unite 
referitoare la codul de conduit� pentru conferin�ele maritime sau aderarea acestor state 

la conven�ie 
 
CONSILIUL COMUNIT��ILOR EUROPENE, 
 
având în vedere Tratatul de instituire a Comunit��ii Europene, în special art. 84 alin. (2), 
 
având în vedere proiectul de regulament prezentat de Comisie, 
 
având în vedere avizul Parlamentului European1, 
 
având în vedere avizul Comitetului Economic �i Social2, 
 
întrucât printr-o conferin�� convocat� sub auspiciile Conferin�ei Organiza�iei Na�iunilor Unite 
pentru Comer� �i Dezvoltare a fost elaborat� o conven�ie referitoare la un cod de conduit� 
pentru conferin�ele maritime �i întrucât aceasta este deschis� ratific�rii sau ader�rii; 
 
întrucât chestiunile reglementate prin codul de conduit� sunt importante nu numai pentru 
statele membre, ci �i pentru Comunitate, în special din punctul de vedere al transportului 
maritim �i al schimburilor comerciale �i întrucât este necesar�, în consecin��, adoptarea unei 
pozi�ii comune în ceea ce prive�te acest cod; 
 
întrucât aceast� pozi�ie comun� trebuie s� respecte principiile �i obiectivele tratatului �i s� 
aduc� o contribu�ie important� pentru a satisface aspira�iile ��rilor în curs de dezvoltare în 
domeniul transportului maritim, urm�rind totodat� obiectivul de a men�ine în vigoare, în acest 
domeniu, principiile comerciale aplicate de c�tre companiile maritime ale ��rilor din 
Organiza�ia pentru Cooperare �i Dezvoltare Economic� (OCDE) �i în cadrul schimburilor 
maritime dintre aceste ��ri; 
 
întrucât, pentru a asigura respectarea acestor principii �i a acestor obiective, deoarece codul de 
conduit� nu prevede dispozi�ii care s� permit� aderarea Comunit��ii ca atare, este necesar ca 
statele membre s� ratifice acest cod sau s� adere la el sub rezerva anumitor în�elegeri 
prev�zute în prezentul regulament; 
 
întrucât este recunoscut c� rolul stabilizator al conferin�elor este de natur� s� garanteze 
servicii sigure expeditorilor, dar este totu�i necesar ca aceste conferin�e s� evite eventualele 
înc�lc�ri ale regulilor de concuren�� din tratat; întrucât, în consecin��, Comisia va prezenta 
Consiliului o propunere de regulament privind aplicarea acestor reguli transportului maritim, 
 
ADOPT� PREZENTUL REGULAMENT: 
 

Articolul 1 
 
                                                 
1 JO C 131, 5.6.1978, p. 34. 
2 JO C 269, 13.11.1978, p. 46. 



1. Prin ratificarea Conven�ia Organiza�iei Na�iunilor Unite referitoare la codul de conduit� 
pentru conferin�ele maritime sau prin aderarea la aceasta, statele membre informeaz� în scris 
secretarul general al Organiza�iei Na�iunilor Unite c� aceast� ratificare sau aceast� aderare a 
avut loc în conformitate cu prezentul regulament. 

 
2. Instrumentul de ratificare sau de aderare este înso�it de rezervele indicate în anexa I. 
 

Articolul 2 
 
1. În cazul unei conferin�e existente, fiecare grup de companii maritime de aceea�i 
na�ionalitate care sunt membre ale acesteia determin� prin negociere comercial� cu o alt� 
companie maritim� de aceast� na�ionalitate  cazul în care aceasta poate participa în calitate de 
companie maritim� na�ional� la conferin�a men�ionat�. 
 
În cazul cre�rii unei noi conferin�e, companiile maritime de aceea�i na�ionalitate determin� 
prin negociere comercial� care dintre ele va putea sau vor putea participa în calitate de 
companii maritime na�ionale la viitoarea conferin��. 
 
2. În cazul în care în urma negocierilor prev�zute în alin. (1) nu se ajunge la un acord, 
fiecare stat membru poate, la solicitarea uneia dintre companiile în cauz� �i dup� ce le-a 
audiat pe toate acestea, s� ia m�surile necesare pentru a rezolva litigiul. 
 
3. Fiecare stat membru vegheaz� ca toate companiile maritime care exploateaz� nave 
stabilite pe teritoriul s�u în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunit��ii Economice 
Europene s� beneficieze de acela�i tratament ca �i companiile care au sediul social pe 
teritoriul acestuia �i al c�ror control efectiv se exercit� pe acest teritoriu. 
 

Articolul 3 
 
1.  În cazul în care o conferin�� maritim� utilizeaz� un „pool”, un acord de acostare, de 
deservire �i/sau de repartizare a înc�rc�turii sub orice form�, în conformitate cu art. 2 din 
codul de conduit�, volumul de înc�rc�tur� care, în conformitate cu acest cod, revine grupului 
de companii maritime na�ionale ale fiec�rui stat membru care particip� la acest transport sau 
companiilor maritime ale statelor membre care particip� la acest transport în calitate de 
companii maritime ale unor ��ri ter�e, face obiectul unei redistribuiri cu condi�ia ca toate 
companiile membre ale conferin�ei �i p�r�i la prezentele reguli de redistribuire s� nu fi decis 
altfel. Aceast� redistribuire a p�r�ilor de înc�rc�tur� se efectueaz� pe baza unei decizii 
unanime a companiilor maritime membre ale conferin�ei �i care particip� la aceast� 
redistribuire pentru a asigura pentru toate aceste companii o parte echitabil� din transportul 
asigurat de conferin��. 

 
2. Cota-parte care se aloc� în final fiec�rui participant se determin� în func�ie de principii 
comerciale, luând în considerare în special: 
 
a) volumul de înc�rc�tur� transportat de conferin�� �i produs de c�tre statele membre al c�ror 

transport este asigurat de aceasta; 
 
b) presta�iile anterioare ale companiilor maritime în transportul care formeaz� acest „pool”; 
 
c) volumul de înc�rc�tur� transportat de conferin�� �i expediat prin porturile statelor 

membre; 
 



d) nevoile expeditorilor ale c�ror înc�rc�turi sunt transportate de conferin��. 
 

3.  În cazul în care nu intervine nici un acord în ceea ce prive�te redistribuirea înc�rc�turilor 
prev�zute în alin. (1), problema este, la solicitarea uneia dintre p�r�i, supus� concilierii în 
conformitate cu procedura descris� în anexa II. Orice litigiu nesolu�ionat pe calea procedurii 
de conciliere poate fi supus arbitrajului, cu acordul p�r�ilor. În acest caz,  sentin�a arbitral� 
este obligatorie pentru p�r�i. 
 
4. Cotele-p�r�i alocate în conformitate cu alin. (1), (2) �i (3) sunt revizuite cu regularitate, la 
intervale care se stabilesc înainte, �inând seama de criteriile enun�ate în alin. (2) �i în special 
din punct de vedere al prest�rii pentru expeditori a unor servicii adecvate �i eficiente. 
 

Articolul 4 
 
1. În cazul unui transport asigurat de conferin�� între un stat membru al Comunit��ii �i un stat 
parte la codul de conduit� care nu este o �ar� din OCDE, o companie maritim� dintr-o alt� �ar� 
din OCDE care dore�te s� participe la redistribuirea prev�zut� în art. 3 din prezentul 
regulament poate s� o fac� sub rezerva unei reciprocit��i definite la nivel guvernamental sau 
de c�tre armatori. 

 
2. F�r� a aduce atingere alin. (3) din prezentul articol, art. 2 din codul de conduit� nu se 
aplic� în cazul transporturilor asigurate de conferin�� între statele membre �i, pe baz� de 
reciprocitate, între aceste state �i celelalte ��ri din OCDE care sunt p�r�i la cod. 

 
3. Alin. (2) din prezentul articol nu aduce atingere posibilit��ilor companiilor maritime dintr-
o �ar� în curs de dezvoltare de a participa la aceste transporturi, în calitate de companii 
maritime ale unei ��ri ter�e, în conformitate cu principiile din art. 2 din codul de conduit�, care 
sunt recunoscute drept companii maritime na�ionale în temeiul codului �i care sunt: 
 
a) deja membre ale unei conferin�e care asigur� aceste transporturi 
 

sau 
 
b) admise la o astfel de conferin�� în temeiul art. 1 alin. (3) din cod. 

 
4. Art. 3 �i art. 14 alin. (9) din codul de conduit� nu se aplic� în transporturile asigurate de 
conferin�� între statele membre �i, pe baz� de reciprocitate, între aceste state �i celelalte ��ri 
din OCDE care sunt p�r�i la cod. 
 
5. În transporturile asigurate de conferin�� între statele membre, precum �i între aceste state 
�i celelalte ��ri ale OCDE care sunt p�r�i la codul de conduit�, expeditorii �i armatorii statelor 
membre nu insist� pentru aplicarea procedurilor de solu�ionare a litigiilor prev�zute în 
capitolul VI din cod în rela�iile lor reciproce sau, pe baz� de reciprocitate, fa�� de expeditorii 
�i de armatorii celorlalte ��ri din OCDE, dac� ace�tia convin între ei asupra altor proceduri de 
solu�ionare a litigiilor. Ace�tia beneficiaz�  în special de posibilit��ile oferite de art. 25 
alin. (1) �i (2) din cod pentru solu�ionarea litigiilor în conformitate cu anumite proceduri, 
altele decât cele care sunt prev�zute în capitolul VI din cod. 

 
Articolul 5 

 
Pentru adoptarea deciziilor referitoare la aspectele definite în acordul de conferin�� privind 
transportul unui stat membru, altele decât cele prev�zute în art. 3 din prezentul regulament, 



companiile maritime na�ionale ale acestui stat consult� toate celelalte companii ale 
Comunit��ii care sunt membre ale conferin�ei înainte de a-�i da sau nu consim��mântul. 
 

Articolul 6 
 
Statele membre adopt�, în timp util �i dup� consultarea Comisiei, actele cu putere de lege �i 
actele administrative necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament. 
 
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale �i se aplic� direct în toate statele 
membre. 
 
Adoptat la Bruxelles, 15 mai 1979. 
 

Pentru Consiliu 
Pre�edintele 
R. BOULIN 

 



 
 

ANEXA I 
 

REZERVE 
 
Prin ratificarea conven�iei sau prin aderarea la aceasta, statele membre emit cele trei rezerve �i 
rezerva interpretativ� indicate în continuare: 
 
1. Pentru aplicarea codului de conduit�, no�iunea de „companie maritim� na�ional�”, în 

cazul unui stat membru al Comunit��ii Economice Europene, poate include orice 
companie maritim� care exploateaz� nave stabilite pe teritoriul acestui stat membru în 
conformitate cu Tratatul de instituire a Comunit��ii Economice Europene. 

 
2. a) F�r� a aduce atingere textului lit. (b) din prezenta rezerv�, art. 2 din codul de 

conduit� nu se aplic� transporturilor asigurate de conferin�� între statele membre 
ale Comunit��ii �i, pe baz� de reciprocitate, între aceste state �i celelalte ��ri din 
OCDE care sunt p�r�i la cod; 

 
b) textul lit. (a) nu aduce atingere posibilit��ilor de a participa la aceste transporturi 

în calitate de companii maritime ale unei ��ri ter�e, în conformitate cu principiile 
enun�ate în art. 2 din cod, ale companiilor maritime dintr-o �ar� în curs de 
dezvoltare care sunt recunoscute drept companii maritime na�ionale în temeiul 
codului �i care sunt: 

 
i) deja membre ale unei conferin�e care asigur� aceste transporturi 

 
sau 

 
ii) admise la o astfel de conferin�� în temeiul art. 1 alin. (3) din cod. 

 
3. Art. 3 �i art. 14 alin. (9) din codul de conduit� nu se aplic� în transporturile asigurate de 

conferin�� între statele membre ale Comunit��ii �i, pe baz� de reciprocitate, între aceste 
state �i celelalte ��ri din OCDE care sunt p�r�i la cod. 

 
4. În transporturile în care se aplic� art. 3 din codul de conduit�, ultima tez� din acest articol 

se interpreteaz� în sensul c�: 
 

a) cele dou� grupuri de companii maritime na�ionale î�i vor coordona pozi�iile înainte de 
a vota cu privire la unele chestiuni privind transportul între cele dou� ��ri ale lor; 

 
b) aceast� tez� se aplic� numai chestiunilor pe care acordul de conferin�� le desemneaz� 

ca necesitând consim��mântul celor dou� grupuri de companii maritime na�ionale în 
cauz� �i nu tuturor chestiunilor reglementate în acordul de conferin��. 

 
ANEXA II 

 
CONCILIEREA PREV�ZUT� ÎN ART. 3 ALIN. (3) 

 
P�r�ile la litigiu desemneaz� unul sau mai mul�i conciliatori. 
 



 În cazul în care acestea nu reu�esc c� se pun� de acord în aceast� privin��, fiecare dintre 
p�r�ile la litigiu desemneaz� un conciliator �i conciliatorii astfel desemna�i coopteaz� un altul 
care va prezida.  În cazul în care una dintre p�r�i se ab�ine s� desemneze un conciliator sau 
dac� conciliatorii desemna�i de c�tre p�r�i nu au putut s� se pun� de acord pentru a coopta un 
pre�edinte, pre�edintele Camerei de Comer� Interna�ionale procedeaz�, la solicitarea uneia 
dintre p�r�i, la desemn�rile necesare. 
 
Conciliatorii fac tot posibilul pentru a solu�iona litigiul. Ace�tia stabilesc procedura de urmat. 
P�r�ile la litigiu pl�tesc remunera�ia acestora. 
 


