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III
(Förberedande rättsakter)

RÅDET
GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 18/2008
antagen av rådet den 6 juni 2008
inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/… av den … om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg
(omarbetning)
(Text av betydelse för EES)

(2008/C 190 E/01)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(3)

Denna förordning ska förstås och tolkas i överensstämmelse med gemenskapens internationella skyldigheter,
inklusive Förenta nationernas havsrättskonvention av
den 10 december 1982.

(4)

Organisationer som inspekterar och besiktigar fartyg bör
kunna erbjuda sina tjänster i hela gemenskapen under
konkurrens, samtidigt som de olika organisationernas
tjänster ger ett likvärdigt säkerhets- och miljöskydd. De
nödvändiga branschstandarderna bör alltså vara enhetliga
och tillämpas i hela gemenskapen.

(5)

Denna målsättning bör uppnås genom åtgärder som på
ett adekvat sätt ansluter sig till arbetet inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och där så är lämpligt
bygger vidare på och kompletterar detta. Medlemsstaterna
och kommissionen bör dessutom främja IMO:
s utarbetande av en internationell kod för erkända organisationer.

(6)

Det bör fastställas minimikriterier för erkännande av
organisationer i syfte att öka säkerheten på och förhindra
förorening från fartyg. Minimikriterierna i direktiv 94/57/
EG bör därför stärkas.

(7)

För att bevilja ett första erkännande till organisationer
som önskar bli bemyndigade att agera för medlemsstaternas räkning kan efterlevnaden av de minimikriterier
som fastställs i denna förordning bedömas effektivare på
ett harmoniserat och centraliserat sätt av kommissionen
tillsammans med de medlemsstater som begär erkännandet.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 80.2,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och
av följande skäl:
(1)

(2)

Rådets direktiv 94/57/EG av den 22 november 1994 om
gemensamma regler och standarder för organisationer
som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och
för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse
därmed (4) har flera gånger ändrats på väsentliga punkter.
Eftersom ytterligare ändringar ska göras bör direktivet
omarbetas av tydlighetsskäl.
Med hänsyn till arten av bestämmelser i direktiv
94/57/EG förefaller det lämpligt att dessa omarbetas i
form av två olika gemenskapsrättsakter, nämligen ett
direktiv och en förordning.

(1) EUT C 318, 23.12.2006, s. 195.
(2) EUT C 229, 22.9.2006, s. 38.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 25 april 2007 (EUT C 74 E,
20.3.2008, s. 632), rådets gemensamma ståndpunkt av den 6 juni
2008 och Europaparlamentets ståndpunkt av den… (ännu ej offentliggjord i EUT).
(4) EGT L 319, 12.12.1994, s. 20. Direktivet senast ändrat genom direktiv
2002/84/EG (EGT L 324, 29.11.2002, s. 53).
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(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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Bara organisationer med en viss prestationsnivå i fråga
om kvalitet och säkerhet bör erkännas. Erkännandets
omfattning bör motsvara och fortlöpande anpassas till
den berörda organisationens aktuella kapacitet. Erkännandet bör även ta hänsyn till erkända organisationers
olika rättsliga status och bolagsform samtidigt som en
fortsatt enhetlig tillämpning av de minimikriterier som
fastställs i denna förordning säkerställs liksom effektiviteten i gemenskapens kontrollverksamhet. Oberoende av
bolagsformen bör den organisation som erkänns tillhandahålla tjänster över hela världen och omfattas av globalt
solidariskt ansvar.

(13)

Den fortlöpande övervakning i efterhand av erkända
organisationer som görs för att bedöma huruvida de
följer denna förordning kan genomföras effektivare om
den harmoniseras och centraliseras. Det är därför lämpligt
att denna uppgift anförtros kommissionen och den
medlemsstat som begär erkännandet, och att dessa får
agera för gemenskapens räkning.

(14)

För att kunna kontrollera att organisationerna uppfyller
minimikriterierna enligt denna förordning i fråga om alla
fartyg i deras respektive klass måste kommissionens
inspektörer få tillträde till fartyg och tillgång till fartygshandlingar, oavsett fartygets flagg, som en del av övervakningen av erkända organisationers verksamhet.

(15)

Säkerheten på de fartyg som en erkänd organisation
inspekterar och certifierar är avhängig organisationens
förmåga att snabbt upptäcka och åtgärda brister i sina
regler, förfaranden och interna kontroller. Denna förmåga
bör förbättras genom inrättandet av ett av kommersiella
och politiska intressen oberoende kvalitetsbedömningsoch certifieringssystem, vars syfte bör vara att föreslå
gemensamma åtgärder avsedda att förbättra samtliga
erkända organisationer och skapa ett givande samarbete
med kommissionen.

(16)

De erkända organisationernas regler och förfaranden är
en viktig faktor när det gäller att öka säkerheten och
förhindra olyckor och förorening. De erkända organisationerna har inlett ett arbete som bör leda till harmonisering av deras regler och förfaranden. Detta arbete bör
uppmuntras och stödjas genom gemenskapslagstiftning,
eftersom det bör ha en positiv inverkan både på sjösäkerheten och på den europeiska varvsindustrins konkurrenskraft.

(17)

Harmoniseringen av de erkända organisationernas regler
för konstruktion, byggande och periodisk besiktning av
handelsfartyg är en fortgående process. Skyldigheten att
ha en uppsättning egna regler eller en demonstrerad
förmåga till att ha egna regler bör därför ses inom ramen
för harmoniseringsprocessen och bör inte utgöra ett
hinder för den verksamhet som bedrivs av erkända organisationer eller potentiella kandidater för erkännande.

(18)

Erkända organisationer bör åläggas att uppdatera och
konsekvent genomföra sina tekniska standarder för att
harmonisera säkerhetsreglerna och säkerställa att internationella regler genomförs enhetligt inom gemenskapen. I
de fall organisationernas tekniska standarder är identiska
eller mycket lika bör man i fall då detta är möjligt kunna
överväga ett ömsesidigt erkännande av certifikat för
material, utrustning och komponenter, med den mest
krävande och stränga standarden som referens.

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna
förordning bör antas i enlighet med rådets beslut
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden
som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens
genomförandebefogenheter (1).

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att ändra
denna förordning för att inkorporera senare ändringar av
internationella konventioner, protokoll, koder och resolutioner med anknytning till förordningen, för att uppdatera minimikriterierna i bilaga I och för att anta kriterier
för mätning av effektiviteten i de regler och förfaranden
som tillämpas av de erkända organisationerna, liksom
dessas insatser vad gäller säkerhet hos och förhindrande
av föroreningar från de av dem klassificerade fartygen.
Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser
att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland
annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga
delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande
förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/
EG.

Det är ytterst viktigt att åtgärder kan vidtas snabbt, effektivt och proportionellt när en erkänd organisation underlåter att fullgöra sina förpliktelser. I första hand bör man
sträva efter att på ett tidigt stadium åtgärda de brister
som kan utgöra ett hot mot säkerheten eller miljön.
Kommissionen bör därför ges befogenhet att ålägga en
erkänd organisation att vidta nödvändiga förebyggande
eller avhjälpande åtgärder, och bör kunna ta till tvångsmedel i form av böter och vite. Kommissionen bör utöva
denna befogenhet på ett sätt som är förenligt med grundläggande rättigheter och bör säkerställa organisationens
möjlighet att yttra sig under hela förfarandet.

I enlighet med den gemenskapsomfattande metoden
måste beslutet att återkalla erkännandet av en organisation som inte fullgör skyldigheterna i denna förordning,
om ovannämnda åtgärder inte visar sig vara verkningsfulla, eller om organisationen på annat sätt utgör ett
oacceptabelt hot mot säkerhet eller miljö, fattas på
gemenskapsnivå, och därför av kommissionen i enlighet
med ett kommittéförfarande.

(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut
2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
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(19)

Medan varje erkänd organisation i princip bör hållas
ensamt och uteslutande ansvarig för de delar som den
certifierar, bör erkända organisationers och tillverkares
ersättningsansvar alltefter omständigheterna följa överenskomna villkor eller tillämplig lag i varje enskilt fall.

(20)

Eftersom öppenhet och informationsutbyte mellan
berörda parter samt allmänhetens rätt till tillgång till
information är av grundläggande vikt för att förhindra
olyckor till sjöss bör de erkända organisationerna överlämna all relevant lagstadgad information om de klassade
fartygens skick till de myndigheter som utför hamnstatskontrollen och göra den tillgänglig för allmänheten.

(21)

(22)

(23)

I syfte att förhindra att fartyg övergår från en klass till en
annan för att undvika att utföra nödvändiga reparationer
bör de erkända organisationerna sinsemellan utbyta all
relevant information om de ifrågavarande fartygens skick
och, om det är nödvändigt, kontakta flaggstaten.
Skyddet av immateriella rättigheter tillhörande skeppsvarv, tillhandahållare av utrustning och redare bör inte
hindra normala affärstransaktioner och i kontrakt överenskomna tjänster mellan dessa parter.
Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa), inrättad genom
förordning (EG) nr 1406/2002 (1), bör ge det stöd som
behövs för tillämpning av denna förordning.

C 190 E/3

(24)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att fastställa åtgärder som ska följas av organisationer som
ansvarar för inspektion, besiktning och certifiering av
fartyg i trafik i gemenskapen, inte i tillräcklig utsträckning
kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund
av åtgärdens omfattning, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet
med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna
förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att
uppnå detta mål.

(25)

Åtgärder som ska följas av medlemsstaterna i deras
förhållande till de organisationer som utför inspektioner
och utövar tillsyn av fartyg fastställs i Europaparlamentets
och rådets direktiv .../.../EG om gemensamma regler och
standarder för organisationer som utför inspektioner och
utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I denna förordning fastställs åtgärder som ska följas av organisationer som ansvarar för inspektion, besiktning och certifiering
av fartyg, för uppfyllande av de internationella konventionerna
om säkerheten till sjöss och förhindrande av havsförorening,
samtidigt som friheten att tillhandahålla tjänster främjas. Detta
omfattar utarbetandet och genomförandet av säkerhetskrav för
skrov, maskineri samt el- och kontrollinstallationer på fartyg
som omfattas av de internationella konventionerna.

Artikel 2
I denna förordning gäller följande definitioner:

a) fartyg:

fartyg som omfattas av de internationella konventionerna.

b) internationella konventioner:

den internationella konventionen om säkerhet för människoliv till sjöss av den 1 november 1974 (Solas 74) utom
kapitel XI-2 i dess bilaga, den internationella lastlinjekonventionen av den 5 april 1966 och den internationella
konventionen till förhindrande av förorening från fartyg av
den 2 november 1973 (Marpol), inklusive protokoll och
ändringar till dessa, samt därmed förknippade koder av
tvingande karaktär i alla medlemsstater, i uppdaterad
version.

c) organisation:

en rättslig enhet, inbegripet dotterbolag och andra organ
under dess kontroll, som i samarbete eller enskilt utför
uppgifter som omfattas av denna förordning.

(1) EGT L 208, 5.8.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1891/2006 (EUT L 304, 30.12.2006, s. 1).

(2) EUT L …
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d) kontroll:

vid tillämpningen av c) avses med kontroll rättigheter, avtal
eller andra rättsliga eller praktiska medel som enskilt eller i
kombination ger möjlighet att utöva ett avgörande inflytande över en juridisk person eller bemyndigar en juridisk
person att utföra uppgifter som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.

e) erkänd organisation:

en organisation som har erkänts i enlighet med denna
förordning.

f) bemyndigande:

ett förfarande genom vilket en medlemsstat ger ett bemyndigande eller delegerar befogenheter till en erkänd organisation.

g) föreskrivet certifikat:

ett certifikat utfärdat av en flaggstat eller på dess vägnar i
enlighet med internationella konventioner.

h) regler och förfaranden:

de krav som en erkänd organisation ställer på hur fartygen
ska vara konstruerade, byggda, utrustade, underhållna och
besiktigade.

i) klasscertifikat:

ett av en erkänd organisation utfärdat dokument som
intygar ett fartygs lämplighet för en viss användning eller
tjänst i enlighet med de regler och förfaranden som organisationen har fastställt och offentliggjort.

j) hemvist:

det ställe där en organisation har sitt huvudsäte, huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet.
Artikel 3

1.
Medlemsstater som önskar bemyndiga en organisation
som ännu inte är erkänd ska till kommissionen överlämna en
begäran om erkännande tillsammans med fullständig information om, och bevis för, att organisationen uppfyller minimikriterierna i bilaga I och om kravet på organisationen och dess
åtagande att följa bestämmelserna i artiklarna 8.4, 9, 10 och 11.
2.
Kommissionen ska, tillsammans med respektive medlemsstat som lämnar in begäran, genomföra bedömningar av de
organisationer för vilka den mottagit en begäran om erkännande
för att kontrollera att de uppfyller och åtar sig att följa de krav
som avses i punkt 1.

4. Kommissionen får i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.3 begränsa ett erkännande i fråga
om vissa typer av fartyg, fartyg av en viss storlek, vissa trader
eller en kombination av dessa, i överensstämmelse med den
berörda organisationens dokumenterade kapacitet och sakkunskap. I ett sådant fall ska kommissionen ange skälen för
begränsningen och villkoren för att begränsningen ska upphävas
eller kunna utvidgas. Denna begränsning kan när som helst ses
över.

5. Kommissionen ska upprätta och regelbundet uppdatera en
förteckning över de organisationer som erkänns i enlighet med
denna artikel. Förteckningen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

3.
Kommissionen ska i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.3 vägra att erkänna organisationer
som inte uppfyller de krav som avses i punkt 1 eller vilkas
prestationsnivåer enligt de kriterier som fastställs i enlighet med
artikel 14 anses utgöra ett oacceptabelt hot mot säkerhet eller
miljö.
Artikel 5
Artikel 4
1.
Kommissionen ska bevilja erkännandet i enlighet med det
föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.3.
2
Erkännande ska endast beviljas de organisationer som
uppfyller de krav som avses i artikel 3.
3.
Erkännandet ska utfärdas för den berörda rättsliga enheten,
dvs. moderenheten för alla de rättsliga enheter som utgör den
erkända organisationen. Erkännandet ska omfatta alla rättsliga
enheter som bidrar till att säkerställa att den organisationen
lämnar täckning för deras tjänster i hela världen.

Om kommissionen anser att en erkänd organisation inte har
uppfyllt minimikriterierna i bilaga I eller fullgjort sina förpliktelser enligt denna förordning eller att en erkänd organisations
prestationsnivå i fråga om säkerhet och förhindrande av förorening har försämrats i betydande grad, men att detta inte utgör
ett oacceptabelt hot mot säkerheten eller miljön, ska kommissionen ålägga den berörda erkända organisationen att inom
angivna tidsfrister vidta de förebyggande och avhjälpande
åtgärder som behövs för att dessa minimikriterier och förpliktelser ska uppfyllas respektive fullgöras helt och hållet och
särskilt undanröja alla hot mot säkerheten eller miljön, eller på
annat sätt ta itu med orsakerna till den försämrade prestationsnivån.
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Om hotet mot säkerheten eller miljön är akut kan de förebyggande och avhjälpande åtgärderna inbegripa interimistiska
skyddsåtgärder.

C 190 E/5
Artikel 7

1. Kommissionen ska återkalla en organisations erkännande i
följande fall:
Kommissionen ska dock, utan att det påverkar åtgärdernas
omedelbara genomförande, lämna förhandsmeddelande om de
åtgärder den avser att vidta till alla de medlemsstater som har
givit den berörda erkända organisationen sitt bemyndigande.

a) Organisationens upprepade och allvarliga underlåtenhet att
uppfylla minimikriterierna i bilaga I eller att fullgöra sina
förpliktelser enligt denna förordning utgör ett oacceptabelt
hot mot säkerheten eller miljön.
b) Organisationens upprepade och allvarliga bristande prestationer i fråga om säkerhet och förhindrande av förorening
utgör ett oacceptabelt hot mot säkerheten eller miljön.

Artikel 6

c) Organisationen har vid upprepade tillfällen hindrat eller
försvårat kommissionens bedömning av organisationen.

1.
Kommissionen får, utöver de åtgärder som vidtagits enligt
artikel 5, i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i
artikel 12.2 bötfälla erkända organisationer i följande fall:

d) Organisationen har inte betalat böter eller viten utdömda i
enlighet med artikel 6.1 eller 6.2.

a) Organisationens allvarliga eller upprepade underlåtenhet att
uppfylla minimikriterierna i bilaga I, eller att fullgöra förpliktelserna enligt artikel 8.4, 9, 10, och 11 eller dess försämrade
prestationsnivå avslöjar allvarliga brister i organisationens
struktur, förfaranden, rutiner eller interna kontroller.
b) Organisationen har avsiktligt gett kommissionen felaktig,
ofullständig eller vilseledande information för kommissionens bedömning enligt artikel 8.1, eller har på annat sätt
försvårat denna bedömning.
2.
Om en erkänd organisation inte vidtar de förebyggande
och avhjälpande åtgärder som kommissionen kräver, eller utan
godtagbar anledning dröjer med åtgärderna, får kommissionen,
utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 1, förelägga
organisationen vite tills åtgärderna är genomförda.

e) Organisationen försöker erhålla täckning för eller återbetalning av sådana böter som den ålagts enligt artikel 6.
2. Kommissionens beslut i ärenden som omfattas av punkt 1
a och b ska grundas på all tillgänglig information, däribland
följande:
a) Resultatet av kommissionens egen bedömning av den
erkända organisationen enligt artikel 8.1.
b) Rapporter som medlemsstaterna har lämnat enligt artikel 10
i direktiv .../.../EG.
c) Analyser av olyckor där fartyg klassade av organisationen har
varit inblandade.
d) Upprepning av de brister som anges i artikel 6.1 a.
e) Den omfattning i vilken flottan i organisationens klass
berörs.

3.
Böter och viten enligt punkterna 1 och 2 ska vara
avskräckande och proportionella både till sakens allvar och den
erkända organisationens ekonomiska förmåga, med särskilt
beaktande av den utsträckning i vilken säkerheten eller miljöskyddet har äventyrats.

Innan böter eller viten utdöms ska den erkända organisationen
och berörda medlemsstater få tillfälle att yttra sig.

Böter och viten får sammanlagt inte överstiga 5 % av organisationens sammanlagda genomsnittliga omsättning under de föregående tre räkenskapsåren för verksamhet som omfattas av
denna förordning.

4.
Europeiska gemenskapernas domstol ska ha obegränsad
behörighet att pröva beslut varigenom kommissionen har fastställt böter eller vite. Den får upphäva, minska eller öka
utdömda böter eller viten.

f) Den utsträckning i vilken de åtgärder som anges i artikel 6.2
varit verkningslösa.
3. Kommissionen ska besluta om återkallelse av erkännandet
på eget initiativ eller på en medlemsstats begäran i enlighet med
det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.3 och efter
det att den berörda erkända organisationen fått tillfälle att yttra
sig.

Artikel 8
1. Alla erkända organisationer ska regelbundet och minst
vartannat år bedömas av kommissionen i samverkan med den
medlemsstat som lämnat in begäran om erkännande i syfte att
kontrollera att organisationerna fullgör förpliktelserna enligt
denna förordning och uppfyller minimikriterierna i bilaga I.
Bedömningen ska begränsas till den del av de erkända organisationernas verksamhet som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.
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2.
När kommissionen väljer ut de erkända organisationer
som ska bedömas ska särskild vikt fästas vid den erkända organisationens prestationsnivå i fråga om säkerhet och förhindrande
av förorening, dess olycksstatistik och de rapporter som utarbetats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 10 i direktiv…/.../
EG.
3.
Bedömningen kan innefatta ett besök på den erkända
organisationens regionala filialer samt slumpvis inspektion av
fartyg – både sådana som redan är i bruk och sådana som håller
på att byggas – i syfte att granska den erkända organisationens
verksamhet. I detta fall ska kommissionen, när så är lämpligt,
informera den medlemsstat där den regionala filialen har
hemvist. Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna en
rapport om resultatet av bedömningen.
4.
Varje erkänd organisation ska årligen göra resultaten av sin
översyn av hanteringen av kvalitetssystemet tillgängliga för den
kommitté som avses i artikel 12.1.

Artikel 9
1.
Erkända organisationer ska säkerställa att kommissionen
har tillgång till den information den behöver för att göra sin
bedömning enligt artikel 8.1. Inga avtalsklausuler får åberopas
för att begränsa denna tillgång.
2.
Erkända organisationer ska se till att deras avtal med
fartygsägare eller driftsansvariga om utfärdande av föreskrivna
certifikat eller klasscertifikat innehåller bestämmelser om att
certifikaten bara utfärdas om parterna inte motsätter sig att
kommissionens inspektörer kommer ombord i de syften som
anges i artikel 8.1.

Artikel 10
1.
De erkända organisationerna ska regelbundet samråda
med varandra för att bevara likvärdigheten mellan och uppnå
harmonisering av sina regler och förfaranden och tillämpningen
av dessa. De ska samarbeta med varandra för att uppnå en
enhetlig tolkning av de internationella konventionerna utan att
detta påverkar flaggstaternas befogenheter. De erkända organisationerna ska i lämpliga fall komma överens om vilka tekniska
och förfarandemässiga regler som ska gälla för deras ömsesidiga
erkännande av certifikat för material, utrustning och komponenter, grundade på likvärdiga standarder, med de mest
krävande och strängaste standarderna som referens.
Om det av allvarliga säkerhetsskäl inte går att enas om ömsesidigt erkännande, ska de erkända organisationerna tydligt ange
orsakerna till detta.
Om en erkänd organisation genom inspektion eller på annat
sätt konstaterar att material, en del av utrustningen eller en
komponent inte överensstämmer med motsvarande certifikat,
får organisationen vägra att tillåta att materialet, utrustningen
eller komponenten placeras ombord. Den erkända organisationen ska omedelbart informera övriga erkända organisationer
och därvid ange orsakerna till sin vägran.
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Erkända organisationer ska i klassificeringssyfte erkänna certifikat för marin utrustning som är rattmärkt i enlighet med
rådets direktiv 96/98/EG av den 20 december 1996 om marin
utrustning. (1)
De ska förse kommissionen och medlemsstaterna med regelbundna rapporter om grundläggande framsteg i fråga om standarder och ömsesidigt erkännande av certifikat för material,
utrustning och komponenter.
2. Kommissionen ska senast den ... (*) på grundval av en
oberoende undersökning lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur långt harmoniseringen av regler och
förfaranden nått och om ömsesidigt erkännande av certifikat för
material, utrustning och komponenter.
3. De erkända organisationerna ska samarbeta med myndigheter som utför hamnstatskontroller när ett fartyg som har klassificerats av dem berörs, särskilt när det gäller att underlätta
åtgärdandet av rapporterade brister eller andra avvikelser.
4. De erkända organisationerna ska förse alla administrationer i medlemsstaterna som har gett något av de bemyndiganden som avses i artikel 3 i direktiv…/.../EG samt kommissionen med alla relevanta uppgifter om sin klassade flotta, överföringar, ändringar av fartygs klass, tillfälliga avstängningar och
tillbakadraganden från klass, oberoende av vilken flagg fartygen
för.
Uppgifter om överföringar, ändringar av fartygs klass, tillfälliga
avstängningar och tillbakadraganden från klass, inklusive
uppgifter om alla försenade besiktningar, försenade rekommendationer, klassvillkor, driftsvillkor eller driftsbegränsningar som
utfärdats för organisationens klassade fartyg men som inte följts
ska, oberoende av vilken flagg fartyget för, också meddelas
elektroniskt till den gemensamma inspektionsdatabas som
medlemsstaterna använder för genomförandet av direktiv .../.../
EG samtidigt som informationen registreras i den erkända organisationens eget system, dock senast 72 timmar efter den
händelse som utlöste informationsskyldigheten. Informationen
ska, med undantag för rekommendationer och icke försenade
klassvillkor, offentliggöras på dessa erkända organisationers
webbplats.
5. De erkända organisationerna ska inte utfärda föreskrivna
certifikat till ett fartyg som, oberoende av vilken flagg fartyget
för, har deklasserats eller ändrat klass av säkerhetsskäl, förrän de
har gett flaggstatens behöriga administration tillfälle att inom
rimlig tid yttra sig om huruvida en fullständig inspektion är
nödvändig.
6. Vid överföring av klass från en erkänd organisation till en
annan ska den frånträdande organisationen utan onödigt
dröjsmål till den tillträdande organisationen överlämna en fullständig dokumentation om fartygets historia och särskilt underrätta den om
a) alla försenade besiktningar,
b) alla försenade rekommendationer och klassvillkor,
(1) EGT L 46, 17.2.1997, s. 25. Direktivet senast ändrat genom direktiv
2002/84/EG (EGT L 324, 29.11.2002, s. 53).
(*) Fem år efter denna förordnings ikraftträdande.
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c) driftsvillkor utfärdade för fartyget, och
d) driftsbegränsningar utfärdade för fartyget.
Den tillträdande organisationen får utfärda nya certifikat för
fartyget först sedan alla försenade besiktningar har genomförts
med ett tillfredsställande resultat och sedan alla rekommendationer eller klassvillkor som tidigare utfärdats för fartyget men
som inte följts har åtgärdats på det sätt som den frånträdande
organisationen anger.
Innan certifikaten utfärdas ska den tillträdande organisationen
upplysa den frånträdande organisationen om datum för utfärdande av certifikaten och bekräfta datum, plats och vilka
åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med varje
försenad besiktning och med alla rekommendationer och klassvillkor som inte följts.
Erkända organisationer ska fastställa och genomföra lämpliga
gemensamma krav för överföring av klass där särskild försiktighet är nödvändig. Dessa fall ska bl.a. omfatta överföring av
klasser av fartyg som är 15 år eller äldre, och överföring från en
icke erkänd organisation till en erkänd organisation.
Erkända organisationer ska samarbeta med varandra för att
korrekt genomföra bestämmelserna i denna punkt.

Artikel 11
1.
Erkända organisationer ska senast den… (*) inrätta och
upprätthålla ett oberoende kvalitetsbedömnings- och certifieringssystem i enlighet med tillämpliga internationella kvalitetsstandarder, där relevanta yrkessammanslutningar inom fartygsindustrin får delta i rådgivande egenskap.
2.
Kvalitetsbedömnings- och certifieringssystemet ska utföra
följande uppgifter:
a) Periodisk bedömning av erkända organisationers kvalitetssystem i enlighet med ISO 9001 kvalitetsstandardskriterier.
b) Certifiering av erkända organisationers kvalitetssystem, inklusive organisationer för vilka erkännande har begärts i
enlighet med artikel 3.
c) Utfärdande av tolkningar av internationellt erkända standarder för kvalitetsstyrning, med beaktande särskilt av de
erkända organisationernas särart och särskilda förpliktelser.
d) Utarbetande av enskilda och kollektiva rekommendationer
avsedda att förbättra de erkända organisationernas förfaranden och interna kontrollmekanismer.
3.
Kvalitetsbedömnings- och certifieringssystemet ska ha den
befogenhet och den kompetens som behövs för att handla
oberoende av de erkända organisationerna och de resurser som
(*) 24 månader efter denna förordnings ikraftträdande.
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behövs för att fullgöra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt
och med högsta yrkesmässiga standard. Kvalitetsbedömningsoch certifieringssystemet ska fastställa sin egen arbetsmetod och
arbetsordning.
4. Kvalitetsbedömnings- och certifieringssystemet ska anta en
årsarbetsplan.
5. Kvalitetsbedömnings- och certifieringssystemet får begära
bistånd från andra externa kvalitetsbedömningsorgan.
6. Kvalitetsbedömnings- och certifieringssystemet ska ge
berörda parter, inklusive flaggstater och kommissionen, fullständig information om årsarbetsplanen, resultatet av organets
undersökningar och om dess rekommendationer, särskilt i fråga
om lägen där säkerheten kan ha äventyrats.
7. Kommissionen ska regelbundet bedöma kvalitetsbedömnings- och certifieringssystemet.
8. Kommissionen ska rapportera bedömningens resultat och
uppföljning till medlemsstaterna.

Artikel 12
1. Kommissionen ska biträdas av kommittén för sjösäkerhet
och förhindrande av förorening från fartyg (Coss), inrättad
genom förordning (EG) nr 2099/2002 (1).
2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i
beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
3. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i
beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara
tre månader.
4. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1-5a.4 och
artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 13
1. Denna förordning får, utan att dess tillämpningsområde
utökas, ändras i syfte att uppdatera minimikriterierna i bilaga I
med särskild hänsyn till relevanta beslut som har fattats av IMO.
Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av
denna förordning ska antas i enlighet med det föreskrivande
förfarande med kontroll som avses i artikel 12.4.
(1) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 93/2007 (EUT L 22, 31.1.2007, s.
12).
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2.
Ändringarna av de internationella konventioner som definieras i artikel 2 b i denna förordning får undantas från denna
förordnings tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i
förordning (EG) nr 2099/2002.

Artikel 14
1.

Kommissionen ska anta och offentliggöra följande:

a) Kriterier för mätning av reglernas och förfarandenas effektivitet samt den erkända organisationens prestationsnivå i
fråga om säkerhet och förhindrande av förorening från av
dem klassificerade fartyg, varvid särskild hänsyn ska tas till
data som tas fram inom ramen för Parissamförståndsavtalet
om hamnstatskontroll eller liknande mekanismer.
b) Kriterier för när en sådan prestationsnivå ska betraktas som
ett oacceptabelt hot mot säkerheten eller miljön, varvid
särskilda hänsyn kan tas till mindre organisationer eller starkt
specialiserade organisationer.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av
denna förordning genom att komplettera den, ska antas i
enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som
avses i artikel 12.4.
2.
De åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av
denna förordning genom att komplettera den vad gäller genomförandet av artikel 6 och i förekommande fall artikel 7 ska antas
i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som
avses i artikel 12.4.
3.
Utan att det påverkar den omedelbara tillämpningen av
kriterierna i bilaga I, får kommissionen anta regler för tolkningen av dessa och överväga införande av målsättningar för de
allmänna minimikriterierna som anges bilaga I under punkt A.3
i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i
artikel 12.3.
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Artikel 15

1. De organisationer som vid denna förordnings ikraftträdande var erkända i enlighet med direktiv 94/57/EG ska behålla
erkännandet om inte annat följer av punkt 2.
2. Utan att detta påverkar tillämpningen av artiklarna 5 och
7 ska kommissionen senast den ... (*) ompröva samtliga begränsade erkännanden som beviljats i enlighet med direktiv 94/57/
EG mot bakgrund av artikel 4.3 i denna förordning för att, i
enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i
artikel 12.3, avgöra om begränsningarna ska ersättas av andra
eller upphävas. Begränsningarna ska gälla tills kommissionen
har fattat ett beslut.
Artikel 16
Vid bedömningen enligt artikel 8.1 ska kommissionen kontrollera att erkännandet är ställt till den relevanta rättsliga enheten
inom den organisation på vilken bestämmelserna i denna
förordning är tillämpliga. Om detta inte är fallet, ska kommissionen fatta beslut om att ändra det erkännandet.
Om kommissionen ändrar erkännandet, ska medlemsstaterna
anpassa sina avtal med den erkända organisationen i enlighet
därmed.
Artikel 17
Kommissionen ska vartannat år informera Europaparlamentet
och rådet om tillämpningen av denna förordning.
Artikel 18
Hänvisningar i gemenskapslagstiftning och nationell lagstiftning
till direktiv 94/57/EG ska i förekommande fall tolkas som
hänvisningar till denna förordning och ska läsas i enlighet med
jämförelsetabellen i bilaga II.
Artikel 19
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i …

För Europaparlamentet

För rådet

…

…

Ordförande

Ordförande

(*) 12 månader efter denna förordning ikraftträdande.
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BILAGA I
MINIMIKRITERIER FÖR ORGANISATIONER
(enligt artikel 3)

A. ALLMÄNNA MINIMIKRITERIER
1. En erkänd organisation ska vara en juridisk person i det land där den har sin hemvist. Organisationens bokföring
ska granskas av en oberoende revisor.
2. Den erkända organisationen ska kunna dokumentera en omfattande erfarenhet av att bedöma konstruktion och
byggande av handelsfartyg.
3. Den erkända organisationen ska ständigt ha en betydande personal på ledningsnivå, för tekniska och stödjande
uppgifter och forskning som står i proportion till storleken på flottan i organisationens klass och dess sammansättning, och organisationens delaktighet i konstruktion och ombyggnad av fartyg. Den erkända organisationen ska ha
kapacitet att alltid, oavsett när, var och hur en arbetsuppgift ska lösas, kunna avdela en tillräcklig personalstyrka i
enlighet med de allmänna minimikriterierna i punkterna 6 och 7 och de särskilda minimikriterierna i del B.
4. Den erkända organisationen ska ha och tillämpa en uppsättning egna uttömmande regler och förfaranden eller en
demonstrerad förmåga till detta för konstruktion, byggande och periodisk besiktning av handelsfartyg, och dessa
regler och föreskrifter ska vara av en kvalitet som motsvarar internationellt erkända standarder. Reglerna och föreskrifterna ska offentliggöras samt fortlöpande uppdateras och förbättras genom forsknings- och utvecklingsprogram.
5. Den erkända organisationen ska offentliggöra sitt fartygsregister årligen eller hålla det tillgängligt för allmänheten i
en elektronisk databas.
6. Den erkända organisationen får inte vara kontrollerad av fartygsägare eller varvsindustrin eller av andra som har
kommersiella intressen i tillverkning, utrustning, reparation eller drift av fartyg. Den erkända organisationen får inte
vara huvudsakligen beroende av ett enda kommersiellt företag för sin inkomst. Den erkända organisationen får inte
utfärda klasscertifikat eller föreskrivna certifikat om den är identisk med eller har affärs-, person- eller familjeanknytningar till ägaren eller den driftsansvarige. Detta förbud ska även gälla inspektörer som är anställda av den
erkända organisationen.
7. Den erkända organisationen ska verka i enlighet med de bestämmelser som anges i bilagan till IMO:s resolution
A.789(19) om specifikationer för inspektion och certifiering som utförs av erkända organisationer som agerar för
administrationens räkning, i den mån de är relevanta för denna förordnings tillämpningsområde.

B. SÄRSKILDA MINIMIKRITERIER
1.

Den erkända organisationen ska vara världsomspännande genom sina särskilda inspektörer eller, i särskilt motiverade undantagsfall, genom andra erkända organisationers särskilda inspektörer.

2.

Den erkända organisationen ska styras av allmänna etiska regler.

3.

Den erkända organisationen ska ledas och administreras på ett sådant sätt att konfidentialitet säkerställs i fråga
om den information som administrationen kräver.

4.

Den erkända organisationen ska förse administrationen samt kommissionen och berörda parter med relevanta
uppgifter.

5.

Den erkända organisationen, dess inspektörer och dess tekniska personal ska utföra sitt arbete utan att på något
sätt skada immateriella rättigheter som tillhör varv, tillhandahållare av utrustning och ägare, inklusive patent,
licenser, know-how eller något annat slag av kunskap vars användning är rättsligt skyddad på gemenskapsnivå
eller nationell nivå. Varken den erkända organisationen eller de inspektörer och den tekniska personal som den
anställer får under några omständigheter, utan att detta påverkar medlemsstaternas och kommissionens befogenhet att utföra bedömningar, särskilt i enlighet med artikel 9, vidarebefordra eller sprida kommersiellt relevanta
uppgifter som de erhållit under sitt arbete med att inspektera, kontrollera och övervaka fartyg under konstruktion
eller reparation.

6.

Den erkända organisationens ledning ska ha definierat och dokumenterat sin policy, sina mål och sitt åtagande i
förhållande till kvalitet, och ha säkerställt att policyn förstås, genomförs och upprätthålls på alla nivåer inom den
erkända organisationen. Den erkända organisationens policy ska omfatta mål och indikatorer för verksamheten
med avseende på säkerhet och förhindrande av förorening.
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Den erkända organisationen ska säkerställa följande:
a) Att organisationens regler och förfaranden fastställs och upprätthålls på ett systematiskt sätt.
b) Att organisationens regler och förfaranden efterlevs och att ett internt system inrättas för att bedöma tjänsternas kvalitet i förhållande till dessa regler och förfaranden.
c) Att kraven i fråga om utfärdande av föreskrivna certifikat som den erkända organisationen har bemyndigats att
utföra är uppfyllda och att ett internt system inrättas för att bedöma tjänsternas kvalitet i förhållande till efterlevnaden av de internationella konventionerna.
d) Att ansvar och befogenheter hos samt inbördes förhållande mellan anställda vars arbete påverkar kvaliteten på
den erkända organisationens tjänster definieras och dokumenteras.
e) Att allt arbete utförs under kontrollerade förhållanden.
f) Att det finns ett kontrollsystem som övervakar de åtgärder och det arbete som utförs av inspektörer och
teknisk och administrativ personal som är anställd av den erkända organisationen.
g) Att inspektörerna har omfattande kunskaper om den typ av fartyg på vilka de utför sitt arbete, med relevans
för den särskilda inspektion som ska utföras, samt om de krav som gäller.
h) Att det finns ett system för utbildning av inspektörer och för kontinuerlig uppdatering av deras kunskaper.
i) Att registrering bevaras som visar att de föreskrivna standarderna har uppfyllts på de punkter som omfattas av
de utförda tjänsterna och att kvalitetssystemet fungerar effektivt.
j) Att det finns ett omfattande system för planerad och dokumenterad intern kontroll av kvalitetsrelaterade aktiviteter inom alla delar av organisationen.
k) Att de lagstadgade besiktningar och inspektioner som krävs enligt det harmoniserade systemet för besiktning
och certifiering och som den erkända organisationen är bemyndigad att utföra, utförs i enlighet med bestämmelsen i bilagan och tillägget till IMO:s resolution A.948 (23) om riktlinjer för besiktningar inom ramen för
det harmoniserade systemet för besiktning och certifiering.
l) Att klara och tydliga direktiv utfärdas om ansvarsfördelning och kontroll mellan den erkända organisationens
huvudkontor och dess regionkontor samt mellan de erkända organisationerna och deras inspektörer.

8.

Den erkända organisationen ska utveckla, genomföra och upprätthålla ett effektivt internt kvalitetssystem grundat
på lämpliga delar av internationellt erkända kvalitetsstandarder som stämmer överens med EN ISO/IEC
17020:2004 (inspektionsorgan) och EN ISO 9001:2000 (kvalitetssystem, krav), så som de tolkas och certifieras
av det kvalitetsbedömnings- och certifieringssystem som avses i artikel 11.1.

9.

Den erkända organisationens regler och förfaranden ska tillämpas på ett sådant sätt att organisationen kan lägga
sin egen, direkta kunskap och sitt eget omdöme till grund för en tillförlitlig och objektiv förklaring om ett fartygs
säkerhet i form av ett klasscertifikat, som i sin tur kan ligga till grund för ett föreskrivet certifikat.

10. Den erkända organisationen ska ha de nödvändiga resurserna för att – med hjälp av kvalificerad, professionell
personal, och i enlighet med bestämmelserna i bilagan till IMO:s resolution A.913 (22) om riktlinjer för administrationernas genomförande av den internationella säkerhetsorganisationskoden (ISM-koden) – bedöma tillämpningen och upprätthållandet av det land- och fartygsbaserade säkerhetsorganisationssystem som ska omfattas av
certifieringen.
11. Den erkända organisationen ska tillåta att företrädare för administrationen och andra berörda parter deltar i
utvecklingen av dess regler och förfaranden.
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BILAGA II
JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 94/57/EC

Direktiv .../.../EG

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.a

Artikel 2.a

Artikel 2.a

Artikel 2.b

Artikel 2.b

-

Artikel 2.c

Artikel 2.c

-

Artikel 2.d

Artikel 2.d

Artikel 2.b

Artikel 2.e

Artikel 2.e

Artikel 2.c

-

Artikel 2.f

Artikel 2.d

Artikel 2.f

Artikel 2.g

Artikel 2.e

Artikel 2.g

Artikel 2.h

Artikel 2.f

Artikel 2.h

Artikel 2.i

Artikel 2.g

Artikel 2.i

Artikel 2.k

Artikel 2.i

-

Artikel 2.j

Artikel 2.h

Artikel 2.j

Artikel 2.l

-

Artikel 2.k

-

Artikel 2.j

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1 första meningen

-

Artikel 3.1

Artikel 4.1 andra meningen

-

Artikel 3.2

Artikel 4.1 tredje meningen

-

-

Artikel 4.1 fjärde meningen

-

Artikel 4.1

-

-

Artikel 3.3

-

-

Artikel 4.2, 3, 4

-

-

Artikel 5

-

-

Artikel 6

-

-

Artikel 7

Artikel 5.1

Artikel 4.1

-

Artikel 5.3

Artikel 4.2

-

Artikel 6.1, 2, 3, 4

Artikel 5.1, 2, 3, 4

-

Artikel 6.5

-

-
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Direktiv 94/57/EC

29.7.2008

Direktiv .../.../EG

Denna förordning

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 12

Artikel 8.1 första strecksatsen

Artikel 7.1 första stycket led a

-

Artikel 8.1 andra strecksatsen

-

Artikel 13.1

Artikel 8.1 tredje strecksatsen
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RÅDETS MOTIVERING

I. INLEDNING

Inom ramen för medbeslutandeförfarandet (artikel 251 i EG-fördraget) nådde rådet den 30 november
2007 en politisk överenskommelse om två olika rättsakter grundade på kommissionens förslag i
ärendet (1): ett utkast till direktiv om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför
inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse
därmed (omarbetning) samt en förordning om gemensamma regler och standarder för organisationer
som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning). Detta dokument berör den del av
kommissionens förslag som utgör den omarbetade förordningen. (2)
Efter juristlingvisternas slutgranskning antog råden sin gemensamma ståndpunkt den 6 juni 2008.
När rådet tog sin ståndpunkt beaktades yttrandena från Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén (3) och Regionkommittén (4). Ett stort antal av de ändringar som Europaparlamentet antog
vid första behandlingen den 25 april 2007 (5) har i enlighet med rådets ståndpunkt införlivats med eller
kommit till uttryck i den aktuella texten, antingen i direktivet eller förordningen.
Förslaget går ut på att genom successiva ändringar omarbeta direktiv 94/57/EG om gemensamma regler
och standarder för organisationer som utför inspektioner av fartyg och utfärdar fartygscertifikat, de
”erkända organisationerna”. Dessutom ändras vissa bestämmelser i det befintliga direktivet i syfte att
förenkla, harmonisera, eller skärpa gällande bestämmelser, exempelvis genom att förstärka kontrollen av
de erkända organisationerna och genom att reformera systemet för påföljder mot dem som inte
uppfyller minimikraven för erkännande.

II. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

a) Rättsaktens form
Den viktigaste fråga som togs upp vid diskussionerna i rådets organ var vilken form den rättsakt som
kommissionen föreslagit skulle ha. Flera bestämmelser i förslaget till direktiv måste tolkas så att det
genom dem antingen direkt åläggs skyldigheter eller att de ger kommissionen behörighet att ålägga
enskilda, i detta fall de erkända organisationerna, sådana skyldigheter. Detta bekräftades av rådets juridiska avdelning i dess yttrande av den 8 oktober 2007 (dok 13616/07), i vilket man rekommenderar att
rättsakten antas i form av en förordning eller att man som alternativ omarbetar de aktuella bestämmelserna eller delar upp rättsakten i ett direktiv och en förordning.
I sin politiska överenskommelse enades rådet om att dela upp texten i två separata instrument, ett
direktiv och en förordning. I direktivet ingår de bestämmelser som riktar sig till medlemsstaterna
angående dessas förhållande till erkända organisationer, medan förordningen innehåller samtliga bestämmelser i samband med erkännandet på gemenskapsnivå, dvs. kommissionens beviljande eller återkallande av erkännandet, de skyldigheter och kriterier som organisationerna måste uppfylla för ett gemenskapserkännande samt eventuella påföljder mot erkända organisationer som inte uppfyller dessa skyldigheter och kriterier.

b) Huvudfrågor i samband med förordningen
Utöver beslutet att inlemma samtliga bestämmelser rörande gemenskapens erkännande av organisationer
som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg i en ny förordning, fann rådet det lämpligt att ändra
dessa bestämmelser av tydlighetsskäl eller på grundval av följande överväganden:
(1) Kommissionen överlämnade den 30 januari 2006 sitt förslag till omarbetning av de gemensamma reglerna och standarderna för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet
i förbindelse därmed (dok. 5912/06 MAR 11 ENV 50 CODEC 95).
2
( ) Rådets gemensamma ståndpunkt om utkastet till förordning återges i dok. 5724/08 och den därtill hörande motiveringen
i dok. 5724/08 ADD 1.
(3) EESK 1177/2006 av den 13 september 2006 (EUT C 318, 23.12.2006 , s. 195-201).
(4) Regionkommittén 43/2006 av den 15 juni 2006 (EUT C 229, 22.9.2006, s.38).
(5) Dok. 8724/07 CODEC 389 MAR 28 ENV 206 (ännu inte offentliggjort i EUT).
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1) Räckvidden för erkännandet samt minimikriterier för erkännande
Rådet anser, liksom Europaparlamentet, att det är viktigt att framhålla att en organisation för att kunna
erkännas bör, oberoende av bolagsform, tillhandahålla tjänster över hela världen. I händelse av ett
begränsat erkännande sörjer man i den gemensamma ståndpunkten för öppenhet i fråga om skälen till
begräsningen och villkoren för att ändra denna. För att kunna undvika att sänka minimikriterierna för
erkännande anges det i den gemensamma ståndpunkten en möjlighet att genom kommittéförfarandet
fastställa regler för genomförandet av och målen för dessa kriterier, i synnerhet i fråga om storleken på
personalstyrkan inom de erkända organisationerna.
2) Bötfällande av erkända organisationer
Rådet anser att medlemsstaterna genom det rådgivande förfarandet ska informeras om alla beslut som
kommissionen fattar om bötfällande av erkända organisationer som inte uppfyller sina åligganden enligt
förordningen.
3) Harmonisering av de erkända organisationernas regler och förfaranden samt ömsesidigt erkännande av de certifikat som dessa utfärdar
Rådet tillstyrker kommissionens förslag att uppmuntra de erkända organisationerna att ytterligare
harmonisera sina regler och förfaranden samt att överväga ömsesidigt erkännande av sina certifikat för
material, utrustning och komponenter. I den gemensamma ståndpunkten ingår dock ett antal skyddsklausuler. Dessa hänför sig till fall där erkända organisationer inte kan enas om ett ömsesidigt erkännande av certifikat eller till fall där det har bekräftats att material, en del av utrustningen eller en komponent inte överensstämmer med motsvarande certifikat.
I enlighet med Europaparlamentets önskemål anmodas kommissionen att lägga fram en rapport om hur
långt harmoniseringen av regler och förfaranden nått inom de erkända organisationerna och om ömsesidigt erkännande av de certifikat som dessa utfärdar.
4) Bedömning och certifiering av de erkända organisationernas kvalitetssystem
Rådet instämmer till fullo i huvudlinjerna i kommissionens förslag att erkända organisationer ska inrätta
en enhet med ansvar för bedömningen och certifieringen av sina kvalitetssystem. I stort sett enligt Europaparlamentets ändring, framhåller rådet i den gemensamma ståndpunkten att detta bör ske i enlighet
med tillämpliga internationella kvalitetsstandarder och vara grundat på råd från relevanta yrkessammanslutningar inom fartygsindustrin.
Ytterligare ändringar som rådet infört i bestämmelserna rörande systemet för kvalitetsbedömning och
certifiering syftar bland annat till att strömlinjeforma uppgifterna för nämnda enhet, och till att klargöra
att denna måste ha den befogenhet och den kompetens som behövs för att handla oberoende av de
erkända organisationerna.
5) Införande av det föreskrivande förfarandet med kontroll
I enlighet med det ändrade beslutet om kommittéförfarande (1) inför rådet i sin gemensamma ståndpunkt
det föreskrivande förfarandet med kontroll för att ändra förordningen i enlighet med ändringar av internationella konventioner, protokoll, koder och resolutioner, för att uppdatera minimikriterierna för erkännande samt för att anta kriterier för att mäta effektiviteten i reglerna och förfarandena och de erkända
organisationernas insatser vad gäller säkerhet hos och förhindrande av föroreningar.

III. ÄNDRINGAR

I den gemensamma ståndpunkten inlemmas många av Europaparlamentets ändringar vid första behandlingen, antingen ordagrant, delvis eller i princip: 6, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 71 och 74. De berörda
bestämmelserna överensstämmer ofta med ändringarna men är inte identiska, beroende på den anpassning av texten som måste göras på grund av uppdelningen av det ursprungliga förslaget i två separata
instrument.
(1) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens
genomförandebefogenheter, ändrat genom rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006 (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
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De andra ändringarna kunde inte godtas eftersom rådet ansåg att de var oförenliga med gemenskapens
förfarande för erkännande (ändring 14), inte var helt tydliga eller förföll överflödiga (ändringarna 19, 23,
57 och 67) eller var oförenliga med rådets syn på inrättandet av en enhet med ansvar för bedömningen
och certifieringen av de erkända organisationernas kvalitetssystem (ändringarna 63 och 65 och delvis
ändring 74).
IV. SLUTSATS

Rådet anser att dess gemensamma ståndpunkt utgör det adekvata sättet att fastställa bestämmelser
rörande erkännandet av organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg på gemenskapsnivå genom antagandet av en förordning som åtföljs av ett direktiv, i vilket man anger de åtgärder
som medlemsstaterna ska vidta i sitt förhållande till nämnda organisationer.
I texten till den gemensamma ståndpunkten avspeglas många av Europaparlamentets ändringar. Rådet
ser fram emot att inleda konstruktiva diskussioner med Europaparlamentet i syfte att så snart som
möjligt nå fram till en överenskommelse.
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GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 19/2008
antagen av rådet den 6 juni 2008
inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2008 av den … om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss
(Text av betydelse för EES)

(2008/C 190 E/02)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

randet av Atenkonventionen (nedan kallat IMO:s riktlinjer)
för att lösa vissa frågor inom ramen för Atenkonventionen, särskilt beträffande ersättning för terrorismrelaterade skador, och IMO:s riktlinjer som sådana kan
betraktas som lex specialis.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 80.2,
med beaktande av kommissionens förslag,

(5)

Genom denna förordning införlivas delar av IMO:s riktlinjer och görs bindande. Särskilt verbet bör i bestämmelserna i IMO:s riktlinjer bör därför tolkas som ska.

(6)

Bestämmelserna i Atenkonventionen (bilaga I) och i
IMO:s riktlinjer (bilaga II) bör i tillämpliga delar tolkas
mot bakgrund av gemenskapslagstiftningen.

(7)

De frågor som avses i artiklarna 17 och 17a i Atenkonventionen omfattas av Europeiska gemenskapens exklusiva behörighet i den mån som dessa artiklar påverkar de
bestämmelser som fastställs genom rådets förordning
(EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols
behörighet och om erkännande och verkställighet av
domar på privaträttens område (4). Dessa båda bestämmelser kommer därför att utgöra en del av gemenskapens
rättsordning när Europeiska gemenskapen ansluter sig till
Atenkonventionen.

(8)

I denna förordning bör uttrycket eller är registrerat i en
medlemsstat tolkas så att flaggstaten i samband med registrering av fartyg som hyrs ut utan besättning antingen
ska vara en EU-medlemsstat eller en part i Atenkonventionen. Medlemsstaterna och kommissionen bör vidta de
åtgärder som krävs för att uppmana IMO att utveckla
riktlinjer för begreppet registrering av fartyg som hyrs ut
utan besättning.

(9)

Rörelsehjälpmedel bör i denna förordning inte anses utgöra
resgods eller fordon i den mening som avses i artikel 8
i Atenkonventionen.

(10)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna
förordning bör antas i enlighet med rådets beslut
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden
som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens
genomförandebefogenheter (5).

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och
av följande skäl:
(1)

Som ett led i den gemensamma transportpolitiken är det
nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra
säkerheten vid transporter till sjöss. Dessa åtgärder inbegriper bestämmelser om skadestånd till passagerare som
har lidit skada, eftersom det är viktigt att passagerare
som drabbas av olyckor vid resor till sjöss kan få en
lämplig ersättning.

(2)

2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om
befordran till sjöss av passagerare och deras resgods
antogs den 1 november 2002 inom ramen för Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Gemenskapen och
dess medlemsstater är i färd med att besluta huruvida de
ska ansluta sig till eller ratificera detta protokoll.

(3)

(4)

1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av
passagerare och deras resgods i dess ändrade lydelse
enligt protokollet från 2002 (nedan kallad Atenkonventionen) gäller bara internationella transporter. Distinktionen mellan nationella och internationella transporter
har slopats när det gäller den inre marknaden för
sjötransporttjänster, och det är därför lämpligt att ha
samma nivå och typ av skadeståndsansvar när det gäller
både nationella och internationella transporter inom
gemenskapen.
IMO:s juridiska kommitté antog den 19 oktober 2006 ett
dokument avseende förbehåll och riktlinjer för genomfö-

(1) EUT C 318, 23.12.2006, s. 195.
(2) EUT C 229, 22.9.2006, s. 38.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 25 april 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 6 juni 2008 och
Europaparlamentets ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i
EUT). Rådets beslut av den ...(ännu ej offentliggjord i EUT).

(4) EGT L 12, 16.12.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).
(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut
2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
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Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att ändra
denna förordning för införlivandet av senare ändringar av
internationella konventioner samt tillhörande protokoll,
koder och resolutioner. Eftersom dessa åtgärder har en
allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar
av denna förordning, bland annat genom att komplettera
den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i
enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll
som avses i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.
Den europeiska sjösäkerhetsbyrån, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002
av den 27 juni 2002 (1), bör bistå kommissionen i utarbetandet av ett utkast till en lägesrapport om hur de nya
reglerna fungerar.

29.7.2008

b) IMO:s förbehåll och riktlinjer för genomförandet av Atenkonventionen, som antogs av IMO:s juridiska kommitté den 19
oktober 2006 (nedan kallade IMO:s riktlinjer), som återges i
bilaga II.
Genom denna förordning utsträcks vidare dessa bestämmelsers
tillämpningsområde till att omfatta även inrikes befordran av
passagerare till sjöss i en enda medlemsstat ombord på fartyg
som är av klass A-typ i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv
98/18/EG av den 17 mars 1998 om säkerhetsbestämmelser och
säkerhetsnormer för passagerarfartyg (2) och fastställs vissa ytterligare krav.

Artikel 2
Tillämpningsområde

(13)

(14)

För att uppfylla förpliktelserna enligt denna förordning
kan medlemsstaterna överväga att ratificera 1976 års
internationella konvention om begränsning av sjörättsligt
skadeståndsansvar, ändrad genom 1996 års protokoll,
och använda sig av den valmöjlighet som anges i artikel
15.3a i den konventionen för att genom särskilda
bestämmelser i denna förordning reglera systemet med
ansvarsbegränsning som ska tillämpas på passagerare.
Eftersom målet för denna förordning, nämligen att skapa
enhetliga bestämmelser för transportörers och passagerares rättigheter i samband med olyckor vid sjöbefordran,
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av behovet av enhetliga
ansvarsgränser i samband med olyckor i alla medlemsstater, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Denna förordning ska tillämpas på varje internationell befordran
i den mening som avses i artikel 1.9 i Atenkonventionen och på
befordran till sjöss i en enda medlemsstat ombord på fartyg
som är av klass A-typ i enlighet med artikel 4 i direktiv
98/18/EG, om
a) fartyget för en medlemsstats flagg eller är registrerat i en
medlemsstat, eller
b) befordringsavtalet har träffats i en medlemsstat, eller
c) avgångs- eller bestämmelseorten enligt befordringsavtalet är
belägen i en medlemsstat.
Medlemsstaterna får tillämpa denna förordning på befordran till
sjöss i en enda medlemsstat.

Artikel 3
Skadeståndsansvar och försäkring

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. Skadeståndsansvaret gentemot passagerare, deras resgods
och fordon samt reglerna om försäkring eller annan ekonomisk
säkerhet ska regleras av denna förordning och av artiklarna 1
och 1a, 2.2, 3–16, 18, 20 och 21 i Atenkonventionen enligt
bilaga I och bestämmelserna i IMO:s riktlinjer enligt bilaga II.
2.

IMO:s riktlinjer som återges i bilaga II ska vara bindande.

Artikel 1
Syfte
I denna förordning fastställs gemenskapsbestämmelserna om
skadeståndsansvar och försäkring för passagerarbefordran till
sjöss såsom anges i relevanta bestämmelser i

Artikel 4
Ersättning för rörelsehjälpmedel eller annan specifik utrustning

a) 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods i dess ändrade lydelse enligt protokollet från 2002 (nedan kallad Atenkonventionen), som återges
i bilaga I, och

Vid förlust av eller skada på rörelsehjälpmedel eller annan
specifik utrustning som används av en passagerare med nedsatt
rörlighet ska transportörens ansvar regleras av artikel 3.3
i Atenkonventionen. Ersättningen ska motsvara återanskaffningsvärdet av utrustningen i fråga, eller, i förekommande fall, reparationskostnaden.

(1) EGT L 208, 5.8.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1891/2006 (EUT L 394, 30.12.2006, s. 1).

(2) EGT L 144, 15.5.1998, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/75/EG (EUT L 190, 30.7.2003, s. 6).
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Artikel 5
Övergripande ansvarsbegränsning
Denna förordning ska inte inskränka transportörens eller
den utförande transportörens rättigheter och skyldigheter enligt
den nationella lagstiftning som genomför 1976 års internationella konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar, ändrad genom 1996 års protokoll, inbegripet eventuella
kommande ändringar av konventionen.
När det gäller ersättningskrav vid dödsfall eller passagerares
kroppsskada som vållats genom någon av riskerna enligt punkt
2.2 i IMO:s riktlinjer får transportören och den utförande transportören begränsa sitt ansvar enligt bestämmelserna i första
stycket, under förutsättning att den ansvarsbegränsning som
beräknats enligt dessa bestämmelser vid en och samma händelse
inte överskrider 340 miljoner SDR (särskilda dragningsrätter)
per olycka eller 250 000 SDR per passagerare, beroende på
vilket belopp som är lägst.

Artikel 6
Förskottsutbetalning
Om en passagerare avlider eller får kroppsskador till följd av en
sjöfartsolycka inom en medlemsstats territorium eller en olycka
ombord på ett fartyg som förde en medlemsstats flagg, eller i
förekommande fall är registrerat i en medlemsstat, ska den
transportör som faktiskt utförde den befordran då sjöfartsolyckan inträffade, senast 15 dagar efter det att den skadeståndsberättigade har identifierats, göra en förskottsutbetalning som
täcker omedelbara ekonomiska behov i proportion till
den uppkomna skadan. Vid dödsfall ska förskottsutbetalningen
vara minst 21 000 EUR.
Denna bestämmelse ska tillämpas även i fråga om en transportör som är etablerad inom gemenskapen.
En förskottsutbetalning ska inte innebära ett erkännande av
skadeståndsansvar och kan kvittas mot eventuella senare utbetalningar enligt denna förordning, men den kan inte återkrävas
annat än i de fall som anges i artikel 3.1 eller i artikel 6 i Atenkonventionen, eller i tillägg A till IMO:s riktlinjer eller när en
annan person än den skadeståndsberättigade personen har
mottagit förskottsutbetalningen.
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rättigheter enligt denna förordning senast vid avresan. I den
utsträckning som informationsskyldigheten enligt denna artikel
har fullgjorts antingen av transportören eller den utförande
transportören, ska den andre inte vara skyldig att informera.
Informationen ska tillhandahållas på det lämpligaste sättet.
För att uppfylla detta informationskrav kan transportören
ochden utförande transportören använda en översikt av bestämmelserna i denna förordning som utarbetats av kommissionen
och offentliggjorts.

Artikel 8
Rapportering
Senast tre år från och med den dag då denna förordning börjar
tillämpas ska kommissionen utarbeta en rapport om förordningens tillämpning, i vilken bland annat den ekonomiska
utvecklingen och arbetet inom ramen för internationella forum
ska tas upp.

Artikel 9
Förfarande
De åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna
förordning avseende införlivande av ett beslut om ändrade
begränsningsbelopp i artiklarna 3.1, 4a.1, 7.1 och 8
i Atenkonventionen som fattats enligt artikel 23 i Atenkonventionen och motsvarande uppdateringar i bilaga I ska antas i
enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som
avses i artikel 10.2.
De bestämmelser som avser att ändra icke väsentliga delar av
denna förordning avseende införlivande av ändringar av bestämmelserna i IMO:s riktlinjer enligt bilaga II ska antas i enlighet
med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i
artikel 10.2.

Artikel 10
Kommittéförfarande
1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) som
inrättats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 2099/2002 av den 5 november 2002 (1).

Artikel 7
Information till passagerare

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4
och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av
artikel 8 i det beslutet.

Transportören och/eller den utförande transportören ska se till
att passagerarna får tillräcklig och tydlig information om sina

(1) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 93/2007 (EUT L 22, 31.1.2007, s.
12).
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Artikel 11

Artikel 12

Övergångsbestämmelse

Ikraftträdande

I fråga om befordran till sjöss inom en enda medlemsstat
ombord på fartyg som är av klass A-typ i enlighet med artikel 4
i direktiv 98/18/EG får medlemsstaterna välja att uppskjuta tillämpningen av denna förordning fram till fyra år efter den dag
den börjar tillämpas.

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den dag då Atenkonventionen
träder i kraft för gemenskapen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i …

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

…

…

Ordförande

Ordförande
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BILAGA I

Bestämmelser i Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, 2002, som är relevanta för tillämpningen av denna förordning
(Konsoliderad text av 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods och protokollet
till konventionen från 2002)
Artikel 1
Definitioner
I denna konvention har följande begrepp nedan angivna innebörd:
1. a) Med transportör förstås en person som har träffat ett befordringsavtal eller på vars vägnar ett befordringsavtal har
träffats, oavsett om befordran utförs av bortfraktaren själv eller av en utförande transportör.
b) Med utförande transportör förstås den som, utan att vara avtalande transportör, i egenskap av ägare eller befraktare
av ett fartyg eller i egenskap av redare, faktiskt utför hela befordran eller en del av denna.
c) Med transportör som faktiskt utför hela befordran eller en del av den förstås den utförande transportören eller transportören, i den mån den sistnämnde faktiskt utför befordran.
2. Med befordringsavtal förstås ett avtal, träffat av en transportör eller på dennes vägnar, om befordran till sjöss av en
passagerare och, i förekommande fall, hans resgods.
3. Med fartyg förstås endast fartyg, svävarfarkoster undantagna, som används till fart i öppen sjö.
4. Med passagerare förstås varje person som befordras med fartyg
a) enligt ett befordringsavtal, eller
b) som med transportörens samtycke medföljer fordon eller levande djur som omfattas av ett avtal om godsbefordran
vilket inte regleras av denna konvention.
5. Med resgods förstås varje föremål eller fordon som befordras av transportören enligt ett befordringsavtal med
undantag för
a) föremål och fordon som befordras enligt certeparti, konossement eller annat dokument som främst avser godsbefordran, och
b) levande djur.
6. Med handresgods förstås resgods som passageraren har i sin hytt eller eljest har i sin besittning eller vård eller under
sin kontroll. Handresgods omfattar, utom vid tillämpningen av punkt 8 i denna artikel och artikel 8, resgods som
passageraren har i eller på sitt fordon.
7. förlust av eller skada på resgods avser även ekonomisk förlust som är en följd av att resgodset inte har återlämnats till
passageraren inom rimlig tid efter ankomsten av det fartyg med vilket resgodset har eller skulle ha befordrats, men
innefattar inte dröjsmål som är en följd av arbetskonflikter.
8. befordran omfattar följande perioder:
a) I fråga om passagerare och hans handresgods, den tid under vilken passageraren och/eller hans handresgods är
ombord på fartyget eller under in- eller utskeppning och den tid under vilken passageraren och hans resgods
transporteras till sjöss från land till fartyget eller omvänt, om kostnaden för en sådan transport omfattas av biljettpriset eller om det för denna transport använda fartyget har ställts till passagerarens förfogande av transportören.
Såvitt angår passageraren omfattar befordran emellertid inte den tid under vilken denne befinner sig i en hamnterminal eller stationsanläggning eller på kaj eller i eller på en annan hamnanläggning.
b) I fråga om handresgods, även den tid under vilken passageraren befinner sig i en hamnterminal eller stationsanläggning eller på kaj eller i eller på en annan hamnanläggning, om resgodset har tagits om hand av transportören
eller hans medhjälpare eller andra som han anlitat och inte har utlämnats till passageraren.
c) I fråga om annat resgods som inte utgör handresgods, tiden från det resgodset har tagits om hand av transportören eller hans medhjälpare eller annan person, i land eller ombord, till dess att det har utlämnats av transportören, hans medhjälpare eller annan person.
9. Med internationell befordran förstås varje befordran där, enligt befordringsavtalet, avgångsorten och bestämmelseorten
är belägna i två skilda stater, eller i en och samma stat, om fartyget enligt befordringsavtalet eller fastställd turlista ska
anlöpa hamn i en annan stat under resan.
10. Med organisationen förstås Internationella sjöfartsorganisationen.
11. Med generalsekreteraren förstås organisationens generalsekreterare.
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Artikel 1a
Bilaga

Bilagan till denna konvention utgör en integrerad del av konventionen.

Artikel 2
Tillämplighet
1.

[…] (*)

2.
Oaktat vad som sägs i punkt 1 i denna artikel är denna konvention inte tillämplig när befordran är underkastad
ansvarsbestämmelserna i en annan internationell konvention som avser befordran av passagerare eller resgods med annat
transportmedel, i den mån dessa bestämmelser är bindande för befordran till sjöss.

Artikel 3
Transportörens ansvar
1.
Transportören ska vara ansvarig för skada som uppstått som följd av dödsfall eller personskada som drabbat en
passagerare till följd av en sjöfartsolycka, i den mån skadan beträffande denna passagerare vid en och samma händelse inte
överstiger 250 000 beräkningsenheter, såvida inte transportören bevisar att olyckan
a) orsakades av krigshandling, fientligheter, inbördeskrig, uppror eller av naturhändelse av osedvanlig karaktär, som inte
har kunnat undvikas och vars följder inte har kunnat förhindras, eller
b) i sin helhet har vållats av tredje man genom handling eller underlåtenhet med avsikt att orsaka skada.
Transportören ska även vara ansvarig i den omfattning skadan överstiger den beloppsgräns som angivits ovan, om inte
transportören visar att den händelse som orsakade skadan inte uppkom genom fel eller försummelse av transportören.
2.
Transportören ska vara ansvarig för skada som uppstått som följd av dödsfall eller personskada som drabbat en
passagerare på grund av någon annan händelse än en sjöfartsolycka, om den händelse som orsakade skadan berodde på
fel eller försummelse av transportören. Bevisbördan för fel eller försummelse ska ligga på käranden.
3.
Transportören ska vara ansvarig för skada som uppstått som en följd av förlust av eller skada på handresgods, om
den händelse som orsakade skadan berodde på fel eller försummelse av transportören. Fel eller försummelse av transportören ska antas föreligga om skadan har vållats av en sjöfartsolycka.
4.
Transportören ska vara ansvarig för skada som uppstått som en följd av förlust av eller skada på annat resgods än
handresgods, om inte transportören visar att den händelse som orsakade skadan inträffade utan fel eller försummelse av
transportören.
5.

Vid tillämpningen av denna artikel avses med

a) sjöfartsolycka: förlisning, kantring, sammanstötning eller strandning, explosion eller brand i fartyget eller fel i fartyget,
b) fel eller försummelse av transportören: termen inbegriper även fel eller försummelse av transportörens medhjälpare som
handlar inom ramen för uppdragets fullgörande,
c) fel i fartyget: funktionsoduglighet, brist eller åsidosättande av tillämpliga säkerhetsföreskrifter i fråga om någon del av
fartyget eller i dess utrustning vid användning för utrymning, evakuering eller passagerares ombord- eller ilandstigning,
eller vid användning för framdrivning, styrning, säker navigering, förtöjning, ankring, angörande av eller avgång från
kaj- eller ankringsplats, eller skadekontroll efter vattenfyllning, eller vid användning för sjösättning av livräddningsredskap, och
d) skada: beteckningen inbegriper inte straffliknande skadestånd (så kallade exemplary or punitive damages).
6.
Transportörens ansvar enligt denna artikel avser endast skada som härrör från händelser som har inträffat under
befordran. Bevisbördan för att den händelse som orsakat skadan har inträffat under befordran och omfattningen av skadan
ska ligga på käranden.
7.
Bestämmelserna i denna konvention påverkar inte transportörens regressrätt gentemot tredje man eller rätten att
göra invändning om medvållande enligt artikel 6 i denna konvention. Denna artikel påverkar inte rätten till ansvarsbegränsning enligt artiklarna 7 och 8.
8.
Ett antagande om en parts fel eller försumlighet eller placering av bevisbördan hos en part hindrar inte att bevisning
som talar till den partens fördel beaktas.
(*) Återges inte.
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Artikel 4
Utförande transportör

1.
Om utförandet av befordran eller en del av den har anförtrotts en utförande transportör förblir transportören ändå
ansvarig för hela befordran enligt bestämmelserna i denna konvention. Dessa bestämmelser ska dessutom gälla för den
utförande transportören beträffande den del av befordran som han utför.
2.
Såvitt gäller den befordran som utförs av den utförande transportören svarar transportören för handlande eller
underlåtenhet av den utförande transportören och hans medhjälpare och andra som han anlitar för befordran, när de
handlar inom ramen för uppdragets fullgörande.
3.
Har transportören genom särskild överenskommelse åtagit sig förpliktelser som inte åläggs genom denna konvention
eller avstått från rättigheter som följer av konventionen, binder denna den utförande transportören endast om han uttryckligen och skriftligen har samtyckt härtill.
4.
När både transportören och den utförande transportören är ansvariga ska ansvaret, i den utsträckning ansvar föreligger, vara solidariskt.
5.
Vad som föreskrivs i denna artikel ska inte utgöra hinder för regress mellan transportören och den utförande transportören.

Artikel 4a
Obligatorisk försäkring
1.
Den transportör som faktiskt utför hela eller en del av en passagerarbefordran, för vilken denna konvention gäller,
med ett fartyg som är registrerat i en fördragsslutande stat och är godkänt för befordran av fler än tolv passagerare, är
skyldig att ta och vidmakthålla försäkring eller annan ekonomisk säkerhet, såsom en garanti ställd av bank eller liknande
finansiell institution, för att täcka sitt ansvar enligt denna konvention för dödsfall eller personskada som drabbat passagerare. Försäkringen eller säkerheten ska uppgå till minst 250 000 beräkningsenheter per passagerare vid en och samma
händelse.
2.
När en behörig myndighet i en fördragsslutande stat har fastställt att kraven enligt punkt 1 har uppfyllts ska ett
certifikat som intygar detta utfärdas för fartyget. För ett fartyg som är registrerat i en fördragsslutande stat ska certifikatet
utfärdas eller bestyrkas av den behöriga myndigheten i den stat där fartyget är registrerat. För ett fartyg som inte är registrerat i en fördragsslutande stat får certifikatet utfärdas eller bestyrkas av den behöriga myndigheten i någon fördragsslutande stat. Certifikatet ska följa den förlaga som återges i bilagan till denna konvention och ska innehålla följande
uppgifter:
a) Fartygets namn, signalbokstäver och registreringsort.
b) Namnet på den transportör som faktiskt utför hela befordran eller en del av den, och den ort där dennes huvudsakliga
rörelse bedrivs.
c) Fartygets IMO-nummer.
d) Den ställda säkerhetens art och varaktighet.
e) Namn och den ort där den huvudsakliga rörelsen bedrivs beträffande försäkringsgivaren eller annan person som tillhandahåller ekonomisk säkerhet, samt den ort där försäkringen utfärdats eller säkerheten ställts, och
f) Certifikatets giltighetstid, som inte får vara längre än försäkringens respektive den ekonomiska säkerhetens giltighetstid.
3. a) En fördragsslutande stat får bemyndiga en av staten erkänd institution eller organisation att utfärda certifikatet. Institutionen eller organisationen ska underrätta staten varje gång ett certifikat utfärdas. Den fördragsslutande staten bär
i varje enskilt fall det fulla ansvaret för att ett på detta sätt utfärdat certifikat är fullständigt och korrekt och ska vidta
de åtgärder som krävs för att uppfylla denna skyldighet.
b) En fördragsslutande stat ska underrätta generalsekreteraren om
i) vilka specifika ansvarsområden som delegerats till den erkända institutionen eller organisationen och vilka
villkor som gäller för bemyndigandet,
ii) ett bemyndigande återkallas, och
iii) när bemyndigandet eller återkallelsen får verkan.
Bemyndigandet får ges verkan tidigast tre månader efter det att generalsekreteraren underrättats.
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c) En institution eller organisation som har bemyndigats att utfärda certifikat enligt denna punkt ska åtminstone ha
befogenhet att återkalla ett certifikat om de villkor som ställdes för utfärdandet inte har uppfyllts. Institutionen eller
organisationen ska underrätta den stat för vars räkning certifikatet utfärdades om återkallelsen.
4.
Certifikatet ska avfattas på den utfärdande statens officiella språk. Om detta är ett annat språk än engelska, franska
eller spanska ska certifikatet innehålla en översättning till något att dessa språk; statens officiella språk får utelämnas om
staten beslutar detta.

5.
Certifikatet ska medföras ombord på fartyget, och en kopia ska ges in till de myndigheter som för fartygsregistret
eller, om fartyget inte är registrerat i en fördragsslutande stat, till myndigheten i den stat som har utfärdat eller bestyrkt
certifikatet.

6.
En försäkring eller annan ekonomisk säkerhet som av annan anledning än att dess giltighetstid enligt certifikatet har
löpt ut, kan upphöra att gälla tidigare än tre månader efter det att den sagts upp hos de myndigheter som avses i punkt 5,
uppfyller kraven i denna artikel endast om certifikatet återlämnats till myndigheten eller ett nytt certifikat utfärdats under
dessa tre månader. Detta gäller även ändringar som innebär att försäkringen eller säkerheten inte längre uppfyller kraven
enligt denna artikel.

7.
Om inte annat följer av denna artikel ska villkoren för certifikatets utfärdande och giltighet fastställas av den stat där
fartyget är registrerat.

8.
Ingenting i denna konvention ska tolkas som att det hindrar en fördragsslutande stat från att förlita sig på upplysningar från andra stater eller från organisationen eller andra internationella organisationer om den ekonomiska ställningen
för den som tillhandahåller försäkring eller annan ekonomisk säkerhet enligt denna konvention. En fördragsslutande stat
som förlitar sig på sådana upplysningar är dock inte befriad från sitt ansvar i egenskap av stat som utfärdar certifikatet.

9.
Certifikat som utfärdats eller bestyrkts enligt en fördragsslutande stats bemyndigande ska för tillämpningen av denna
konvention godtas av övriga fördragsslutande stater och tillerkännas samma giltighet som certifikat som utfärdats eller
bestyrkts av dem, även om certifikatet avser ett fartyg som inte är registrerat i en fördragsslutande stat. En fördragsslutande stat som anser att den försäkringsgivare eller garant som anges i certifikatet inte har ekonomisk förmåga att uppfylla
de förpliktelser som följer av denna konvention, får när som helst begära överläggningar med den stat som har utfärdat
eller bestyrkt certifikatet.

10. Talan om ersättning som täcks av försäkring eller annan ekonomisk säkerhet enligt denna artikel får föras direkt
mot försäkringsgivaren eller den som tillhandahåller den ekonomiska säkerheten. Det belopp som anges i punkt 1 utgör
ansvarsgränsen för försäkringsgivaren och den som tillhandahåller den ekonomiska säkerheten, även om transportören
eller den utförande transportören inte har rätt att begränsa sitt ansvar. Svaranden får göra gällande de invändningar som
den transportör som avses i punkt 1 skulle ha fått göra enligt denna konvention, med undantag för invändningar om
konkurs eller likvidation. Svaranden får åberopa att skadan har orsakats genom försäkringstagarens uppsåtliga handlande,
men svaranden får inte göra gällande andra invändningar som svaranden hade kunnat göra i en rättegång där försäkringstagaren väckt talan mot svaranden. Svaranden har alltid rätt att få transportören eller den utförande transportören instämda
i målet.

11. De belopp som tillförsäkras genom försäkring eller annan ekonomisk säkerhet i enlighet med punkt 1 får endast
användas för betalning av fordringar som grundas på denna konvention, och i och med utbetalningen av sådana belopp
upphävs i motsvarande mån ansvarigheten enligt konventionen.

12. En fördragsslutande stat får inte tillåta att sjöfart bedrivs med fartyg under dess flagg som omfattas av denna artikel
om inte ett certifikat har utfärdats enligt punkterna 2 eller 15.

13. Om inte annat följer av denna artikel ska varje fördragsslutande stat genom sin nationella lagstiftning se till att det
för alla fartyg godkända för befordran av fler än tolv passagerare, oavsett registreringsstat, som anlöper eller lämnar
hamnar inom dess territorium finns försäkring eller annan ekonomisk säkerhet i den omfattning som anges i punkt 1 i
den utsträckning denna konvention är tillämplig.

14. Om den fördragsslutande stat som har utfärdat certifikatet enligt punkt 2 har meddelat generalsekreteraren att den
håller ett register i elektroniskt format, tillgängligt för alla fördragsslutande stater, varigenom det kan bekräftas att certifikatet utfärdats och som gör det möjligt för de fördragsslutande staterna att fullgöra sina skyldigheter enligt punkt 13, får
en fördragsslutande stat utan hinder av punkt 5 meddela generalsekreteraren att den för de ändamål som avses i punkt 13
inte kräver att fartyg som anlöper eller lämnar hamn inom dess territorium ska medföra ombord eller uppvisa det certifikat som krävs enligt punkt 2.
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15. Bestämmelserna om försäkring och annan ekonomisk säkerhet i denna artikel gäller inte fartyg som ägs av en
fördragsslutande stat och som inte är täckt av försäkring eller annan ekonomisk säkerhet. Sådant fartyg ska dock ombord
medföra ett certifikat utfärdat av behörig myndighet i fartygets registreringsstat som bestyrker att fartyget ägs av den
staten och att ansvaret är täckt intill det belopp som anges i punkt 1. Certifikatet ska så nära som möjligt följa den förlaga
som avses i punkt 2.

Artikel 5
Värdesaker
Transportören är inte ansvarig för förlust av eller skada på pengar, värdepapper, guld, silver, juveler, smycken, konstföremål
eller andra värdesaker utom när sådana värdesaker har deponerats hos transportören med uttrycklig överenskommelse om
att de ska förvaras under säkerhet, i vilket fall transportören är ansvarig intill den gräns som anges i artikel 8.3, såvida inte
överenskommelse har träffats om en högre gräns enligt artikel 10.1.

Artikel 6
Medvållande
Om transportören visar att en passagerares död eller personskada eller förlust av eller skada på dennes resgods förorsakades av passageraren själv eller att denne medverkade till det, kan den domstol som handlägger målet, i överensstämmelse med dess nationella lag, helt eller delvis befria transportören från ansvarighet.

Artikel 7
Ansvarsbegränsning för dödsfall och personskada
1. Transportörens ansvar enligt artikel 3 för en passagerares död eller personskada ska inte i något fall överstiga
400 000 beräkningsenheter per passagerare vid en och samma händelse. Om skadeståndet enligt domstolslandets lag ska
betalas ut i form av periodiska utbetalningar får det kapitaliserade värdet inte överstiga denna gräns.
2. En fördragsslutande stat får genom särskilda bestämmelser i sin nationella lagstiftning reglera den ansvarsgräns som
anges i punkt 1, men den nationella ansvarsgränsen, om en sådan fastställts, får inte vara lägre än vad som anges i punkt 1.
En fördragsslutande stat som tillämpar denna punkt ska underrätta generalsekreteraren om ansvarsgränsen eller frånvaron
av gräns.

Artikel 8
Ansvarsbegränsning för förlust av eller skada på resgods och fordon
1. Transportörens ansvar vid förlust av eller skada på handresgods ska inte i något fall överstiga 2 250 beräkningsenheter per passagerare och befordran.
2. Transportörens ansvar vid förlust av eller skada på fordon inbegripet resgods i eller på fordonet ska inte i något fall
överstiga 12 700 beräkningsenheter per fordon och befordran.
3. Transportörens ansvar vid förlust av eller skada på annat resgods än som nämns i punkterna 1 och 2 ska inte i
något fall överstiga 3 375 beräkningsenheter per passagerare och befordran.
4. Transportören och passageraren kan komma överens om att transportören ska ha rätt att göra ett avdrag, som utgör
passagerarens självrisk, från skadans belopp med högst 330 beräkningsenheter vid fordonsskada och högst 149 beräkningsenheter per passagerare vid förlust av eller skada på annat resgods.

Artikel 9
Beräkningsenheter och omräkning
1.
Med beräkningsenhet avses i denna konvention en särskild dragningsrätt enligt Internationella valutafondens bestämmelser. De belopp som avses i artiklarna 3.1, 4a.1 och 7.1 och artikel 8 ska räknas om till domstolslandets nationella
valuta på grundval av valutans kurs i förhållande till den särskilda dragningsrätten den dag då domen meddelades eller
den dag som parterna har kommit överens om. För fördragsslutande stater som är medlemmar av Internationella valutafonden beräknas värdet av den nationella valutan uttryckt i särskilda dragningsrätter enligt den beräkningsmetod som
Internationella valutafonden den dagen tillämpar för sin verksamhet och sina transaktioner. För fördragsslutande stater
som inte är medlemmar av Internationella valutafonden beräknas värdet av den nationella valutan uttryckt i särskilda dragningsrätter på det sätt som staten ifråga bestämmer.
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2.
Stater som inte är medlemmar av Internationella valutafonden och vars lagstiftning inte tillåter att punkt 1 tillämpas
får vid statens ratifikation, godtagande eller godkännande av eller anslutning till konventionen, eller när som helst därefter,
lämna en förklaring om att den beräkningsenhet som avses i punkt 1 ska motsvara 15 guldfranc. En guldfranc enligt
denna punkt motsvarar 65,5 milligram guld av 0,900 finhet. Omräkningen från guldfranc till nationell valuta ska ske
enligt den berörda statens lag.
3.
Beräkningen enligt punkt 1 sista meningen och omräkningen enligt punkt 2 ska göras på ett sådant sätt att de
belopp som anges i artiklarna 3.1, 4a.1 och 7.1 och artikel 8 får ett realvärde i den fördragsslutande statens nationella
valuta som så långt möjligt är lika med vad som skulle ha blivit fallet om beräkningen gjorts enligt de tre första meningarna i punkt 1. En fördragsslutande stat ska underrätta generalsekreteraren om vilken beräkningsmetod som staten
tillämpar enligt punkt 1, eller om resultatet av omräkningen enligt punkt 2 när staten deponerar sitt ratifikations-, antagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument avseende denna konvention samt när staten ändrar beräknings- eller
omräkningsmetod.

Artikel 10
Tilläggsbestämmelser om ansvarsgränser
1. Bortfraktaren och passageraren kan genom uttrycklig och skriftlig överenskommelse bestämma högre ansvarsgränser
än vad som föreskrivs i artiklarna 7 och 8.
2. Ränta på skadestånd och rättegångskostnader ska inte omfattas av de ansvarsgränser som föreskrivs i artiklarna 7
och 8.

Artikel 11
Befrielse från och begränsning av ansvar för transportörens medhjälpare
Om talan med anledning av skada som omfattas av denna konvention väcks mot någon av transportörens eller den utförande transportörens medhjälpare eller andra som de anlitat för befordran har en sådan medhjälpare eller annan person
om han visar att han har handlat i tjänsten eller för uppdragets fullgörande, rätt till samma befrielse från och begränsning
av ansvar som transportören eller den utförande transportören är berättigade att åberopa enligt denna konvention.

Artikel 12
Sammanläggning av fordringar
1. Ansvarsgränserna i artiklarna 7 och 8 ska tillämpas på summan av samtliga skadeståndskrav som har uppkommit i
anledning av att en passagerare avlidit eller åsamkats kroppsskada eller i anledning av förlust av eller skada på hans
resgods.
2. I fråga om befordran som utförts av en utförande transportör ska summan av de skadeståndsbelopp som transportören och den utförande transportören samt deras medhjälpare och andra som de anlitat för befordran, vilka handlat inom
ramen för uppdragets fullgörande, förpliktas utge inte överstiga det högsta belopp som enligt denna konvention kan
komma i fråga för antingen transportören eller den utförande transportören; ingen av de nämnda personerna ska dock
vara ansvarig med ett belopp överstigande den gräns som gäller för honom.
3. Närhelst en av transportörens eller den utförande transportörens medhjälpare eller annan person som de anlitat för
befordran enligt artikel 11 i denna konvention har rätt att åberopa de ansvarsgränser som föreskrivs i artiklarna 7 och 8,
får summan av de skadeståndsbelopp som transportören, eller i förekommande fall den utförande transportören, och
medhjälparen eller den andra personen i fråga förpliktas utge inte överstiga dessa gränser.

Artikel 13
Förlust av rätten till ansvarsbegränsning
1.
Transportören har inte rätt att åberopa de ansvarsgränser som föreskrivs i artiklarna 7 och 8 och i artikel 10.1 om
det visas att han, genom egen handling eller underlåtenhet, har orsakat skadan uppsåtligen eller hänsynslöst och med
insikt att sådan skada sannolikt skulle uppkomma.
2.
Transportörens eller den utförande transportörens medhjälpare eller andra som de anlitat för befordran har inte rätt
att åberopa dessa ansvarsgränser om det visas att de, genom egen handling eller underlåtenhet, har orsakat skadan uppsåtligen eller hänsynslöst och med insikt att sådan skada sannolikt skulle uppkomma.
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Artikel 14
Grunden för skadeståndskrav

Talan angående skadestånd i anledning av att en passagerare avlidit eller åsamkats kroppsskada eller i anledning av förlust
av eller skada på resgods får inte väckas mot transportören eller den utförande transportören annat än enligt denna
konvention.

Artikel 15
Reklamation vid förlust av eller skada på resgods
1.

Passageraren ska skriftligen underrätta transportören eller den person som denna anlitat för befordran

a) vid uppenbar skada på resgods
i) i fråga om handresgods, före eller i samband med passagerarens ilandstigning,
ii) i fråga om allt annat resgods, före eller i samband med dess utlämnande,
b) vid resgodsskada som inte är uppenbar eller vid förlust av resgods, inom femton dagar från dagen för ilandstigningen
eller resgodsets utlämnande, eller från den tidpunkt då sådant utlämnande skulle ha ägt rum.
2.
Om passageraren inte iakttar föreskrifterna i denna artikel ska han antas ha mottagit resgodset i oskadat skick, såvida
inte motsatsen bevisas.
3.
Skriftlig underrättelse behöver inte lämnas om vid tiden för mottagandet resgodsets skick har varit föremål för
gemensam besiktning eller inspektion.

Artikel 16
Preskriptionstid för skadeståndsfordringar
1.
Skadeståndsfordringar på grund av passagerares död eller personskada eller förlust av eller skada på resgods preskriberas efter en tid av två år.
2.

Preskriptionstiden ska räknas enligt följande:

a) Vid personskada, från dagen för passagerarens ilandstigning.
b) Vid dödsfall under befordran, från den dag passageraren skulle ha stigit i land och, om personskada under befordran
lett till passagerarens död efter ilandstigningen, från dagen för dödsfallet, förutsatt att denna tidsperiod inte överstiger
tre år från ilandstigningsdagen.
c) Vid förlust av eller skada på resgods, från dagen för ilandstigningen eller, om den dagen är senare, från den dag ilandstigning skulle ha ägt rum.
3.
Villkoren för förlängning av eller avbrott i preskriptionstiden ska bestämmas enligt domstolslandets lag, men talan
enligt denna konvention får inte i något fall väckas senare än
a) fem år efter det att passageraren steg i land eller, om detta är senare, skulle ha stigit i land, dock senast
b) tre år efter det att käranden fick eller rimligen borde ha fått kännedom om den skada eller förlust händelsen orsakat.
4.
Utan hinder av vad som sägs i punkterna 1–3 i denna artikel kan preskriptionstiden förlängas genom en förklaring
av transportören eller genom överenskommelse mellan parterna efter skadans uppkomst. Förklaringen eller överenskommelsen ska ske skriftligen.

Artikel 17
Laga domstol (*)

Artikel 17a
Erkännande och verställighet (*)
(*) Återges inte.
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Artikel 18
Avtalsbestämmelsers ogiltighet

Avtalsvillkor som fastställts före den händelse som orsakat en passagerares död eller personskada eller förlust av eller skada
på passagerarens resgods och som syftar till att befria den som är ansvarig enligt denna konvention från ansvar gentemot
passageraren eller till att bestämma en lägre ansvarsgräns än som har fastställts i denna konvention är, med undantag för
vad som föreskrivs i artikel 8.4, ogiltiga, liksom avtalsvillkor som syftar till att flytta bevisbördan från transportören eller
den utförande transportören, eller begränsa den valmöjlighet som anges i artikel 17.1 eller 17.2; ogiltigheten av ett sådant
avtalsvillkor ska dock inte föranleda att befordringsavtalet blir ogiltigt, utan detta förblir underkastat denna konvention.

Artikel 20
Atomskada
Ansvar ska inte uppkomma enligt denna konvention för skada som har orsakats av en atomolycka
a) om den som driver en kärnanläggning är ansvarig för skadan enligt Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område i dess lydelse enligt tilläggsprotokollet av den 28 januari 1964, eller Wienkonventionen av den 21 maj 1963 om ansvarighet för atomskada, eller enligt ändringar eller protokoll till dessa som har
trätt i kraft, eller
b) om den driftansvarige för en kärnanläggning är ansvarig för skadan enligt nationell lagstiftning om ansvarighet för
atomskada som i alla hänseenden är lika förmånlig för den skadelidande som Paris- eller Wienkonventionen, eller
enligt ändringar eller protokoll till dessa som har trätt i kraft.

Artikel 21
Kommersiell befordran som utförs av offentlig myndighet
Denna konvention ska tillämpas på kommersiell befordran som utförs av stat eller offentlig myndighet enligt ett befordringsavtal av den innebörd som anges i artikel 1.
[Artiklarna 22 och 23 i protokollet till 1974 års Aténkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras
resgods]

Artikel 22
Översyn och ändringar (*)

Artikel 23
Ändring av ansvarsgränserna
1.
Det särskilda förfarande som anges i denna artikel ska endast användas för ändring av de ansvarsgränser som anges i
artiklarna 3.1, 4a.1 och 7.1 och artikel 8 i konventionen i dess lydelse enligt detta protokoll och påverkar inte tillämpningen av artikel 22.
2.
På begäran av minst hälften av de fördragsslutande staterna i detta protokoll, dock minst sex, ska ett förslag till
ändring av ansvarsgränserna eller självriskerna enligt artiklarna 3.1, 4a.1 och 7.1 och artikel 8 i konventionen i dess
lydelse enligt detta protokoll, genom generalsekreterarens försorg sändas till alla medlemmar i organisationen och till alla
fördragsslutande stater.
3.
Ett förslag till ändring som sänts enligt ovan ska läggas fram för organisationens juridiska kommitté (nedan kallad
juridiska kommittén) för övervägande, vilket får äga rum tidigast sex månader efter översändandet.
4.
Alla fördragsslutande stater i konventionen i dess lydelse enligt detta protokoll har rätt att delta i juridiska kommitténs förhandlingar för övervägande och antagande av ändringar, oavsett om de är medlemmar i organisationen eller inte.
5.
Ändringar antas med två tredjedels majoritet av de fördragsslutande stater i konventionen i dess lydelse enligt detta
protokoll som är närvarande och som röstar i juridiska kommittén, med den ökning i antalet som föranleds av punkt 4,
dock under förutsättning att minst hälften av de fördragsslutande staterna i konventionen i dess lydelse enligt detta protokoll är närvarande vid röstningstillfället.
(*) Återges inte.
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6.
När juridiska kommittén behandlar ett förslag till ändring av gränserna ska den ta hänsyn till inträffade olyckor och
i synnerhet omfattningen av de skador som orsakats av dem, till förändringar i penningvärdena och till den verkan på
försäkringskostnaderna som ändringsförslaget medför.
7. a) Ändringar av ansvarsgränserna med stöd av denna artikel får inte övervägas förrän fem år förflutit från den dag då
detta protokoll öppnades för undertecknande, och inte heller förrän fem år förflutit från den dag en tidigare ändring
med stöd av denna artikel har trätt i kraft.
b) Ingen gräns får höjas så att beloppet kommer att överstiga den gräns som fastställts i konventionen i dess lydelse
enligt detta protokoll, ökat med sex procent per år, inklusive den procentuella höjningen från föregående år, räknat
från den dag protokollet öppnades för undertecknande.
c) Ingen gräns får höjas så att den med tre gånger överstiger den gräns som fastställts i konventionen i dess lydelse
enligt detta protokoll.
8. En ändring som har antagits i enlighet med punkt 5 ska av organisationen delges samtliga fördragsslutande stater.
Ändringen ska anses godtagen när 18 månader har förflutit från underrättelsen, om inte inom den tidsperioden minst en
fjärdedel av de stater som var fördragsslutande stater då ändringen antogs har underrättat generalsekreteraren om att de
inte godtar ändringen, som då förkastas och inte får någon verkan.
9.

En ändring som anses godtagen i enlighet med punkt 8 träder i kraft 18 månader efter det att den godtogs.

10.
Alla fördragsslutande stater är bundna av ändringen om de inte säger upp protokollet i enlighet med artikel 21.1
och 21.2 senast sex månader innan ändringen träder i kraft. Uppsägningen får verkan när ändringen träder i kraft.
11.
En stat som blir fördragsslutande part innan 18-månadersperioden för en ändrings godtagande har löpt ut, blir
bunden av ändringen om den träder i kraft. En stat som blir fördragsslutande part efter den perioden, blir bunden av
ändringen om den har godtagits i enlighet med punkt 8. I de fall som anges i denna punkt blir en stat bunden av en
ändring när den träder i kraft, eller när protokollet träder i kraft för den staten, om detta sker senare.
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Bilaga till Atenkonventionen

Anvisningar
1.
2.
3.
4.
5.

Om så önskas kan uppgiften om utfärdande stat även innehålla en hänvisning till behörig offentlig myndighet.
Om flera personer tillhandahåller säkerhet ska det för var och en anges vilket belopp personen tillhandahåller.
Om flera slags säkerheter ställs ska dessa anges.
Under rubriken ”Säkerhetens giltighetstid” ska även anges från vilken dag säkerheten gäller.
Under adressen på försäkringsgivaren och/eller den (de) person(er) som ställt annan ekonomisk säkerhet ska även anges
var personen har sin huvudsakliga rörelse. I tillämpliga fall ska det även anges vid vilket driftställe försäkringen utfärdats eller säkerheten ställs.
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BILAGA II
Utdrag från IMO:s förbehåll och riktlinjer för genomförande av atenkonventionen antagna av internationella
sjöfartsorganisationens juridiska kommitté den 19 oktober 2006 – IMO:s förbehåll och riktlinjer för genomförande av atenkonventionen
Förbehåll
1.

Atenkonventionen bör ratificeras med följande förbehåll eller med ett uttalande med samma verkan:

”[1.1]

Förbehåll i samband med ... regerings ratificering av Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och
deras resgods, 2002 (’konventionen’)

Ansvarsbegränsning för transportörer, osv.
[1.2]

... regering förbehåller sig rätten och åtar sig att enligt artikel 3.1-3.2 i konventionen begränsa ansvaret för passagerares död eller personskada som förorsakats av någon av de risker som anges i punkt 2.2 i IMO:s riktlinjer för
genomförandet av Atenkonventionen till det lägre av följande belopp:
— 250 000 beräkningsenheter per passagerare vid en och samma händelse,
eller
— 340 miljoner beräkningsenheter totalt per fartyg vid en och samma händelse.

[1.3]

... regering förbehåller sig vidare rätten och åtar sig att tillämpa IMO:s riktlinjer för genomförandet av punkterna
2.1.1 och 2.2.2 med vederbörliga ändringar i Atenkonventionen på sådant skadeståndsansvar.

[1.4]

Den utförande transportörens skadeståndsansvar enligt artikel 4 i konventionen, det ansvar som vilar på transportörens eller den utförande transportörens medhjälpare eller andra som de anlitat för befordran enligt artikel 11 i
konventionen och begränsningen av summan av skadeståndsbeloppen enligt artikel 12 i konventionen ska
begränsas på samma sätt.

[1.5]

Förbehållet och åtagandet i punkt 1.2 ska vara tillämpliga oavsett grunden till skadeståndsansvaret enligt artikel
3.1 eller 3.2 och utan hinder av något som talar emot detta i artikel 4 eller artikel 7 i konventionen. Förbehållet
och åtagandet påverkar inte tillämpningen av artiklarna 10 och 13.

Obligatorisk försäkring och ansvarsbegränsning för försäkringsgivare
[1.6]

... regering förbehåller sig rätten och åtar sig att enligt artikel 4a.1 behålla försäkring eller annan ekonomisk
säkerhet för passagerares död eller personskada som förorsakats av någon av de risker som anges i punkt 2.2 i
IMO:s riktlinjer för genomförandet av Atenkonventionen till det lägre av följande belopp:
— 250 000 beräkningsenheter per passagerare vid en och samma händelse, eller
eller
— 340 miljoner beräkningsenheter totalt per fartyg vid en och samma händelse.

[1.7]

... regering förbehåller sig rätten och åtar sig att begränsa det skadeståndsansvar som försäkringsgivaren eller
annan person som tillhandahåller ekonomisk säkerhet har enligt artikel 4a.10 för passagerares död eller personskada som förorsakats av någon av de risker som anges i punkt 2.2 i IMO:s riktlinjer för genomförandet av Atenkonventionen, till en högsta gräns för det försäkringsbelopp eller annan ekonomisk säkerhet som transportören
är skyldig att ha enligt punkt 1.6 i detta förbehåll.

[1.8]

... regering förbehåller sig även rätten och åtar sig att tillämpa IMO:s riktlinjer för genomförandet av Atenkonventionen inklusive tillämpningen av de klausuler som anges i punkt 2.1 och punkt 2.2 i riktlinjerna när det gäller
all obligatorisk försäkring enligt konventionen.

[1.9]

... regering förbehåller sig rätten och åtar sig att undanta försäkringsgivaren eller annan person som tillhandahåller
ekonomisk säkerhet enligt punkt 1 i artikel 4a från varje skadeståndsansvar som han inte har iklätt sig.

Certifiering
[1.10] ... regering förbehåller sig rätten och åtar sig att utfärda certifikat för försäkring enligt punkt 2 i artikel 4a i
konventionen som
— återspeglar ansvarsbegränsningarna och de krav på försäkring som avses i punkterna 1.2, 1.6, 1.7 samt 1.9,
och
— innefattar sådana andra begränsningar, krav och undantag som den finner att förhållandena på försäkringsmarknaden vid tiden för utfärdandet nödvändiggör.
[1.11] ... regering förbehåller sig rätten och åtar sig att godta sådana försäkringscertifikat som är utfärdade av andra
fördragsslutande stater enligt ett liknande förbehåll.
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[1.12] Alla sådana begränsningar, krav och undantag kommer att tydligt återspeglas i det certifikat som utfärdats eller
certifierats enligt artikel 4a.2 i konventionen.
Förhållandet mellan detta förbehåll och IMO:s riktlinjer för genomförandet av Atenkonventionen
[1.13] De rättigheter som detta förbehåll medför ska utövas med vederbörlig hänsyn till IMO:s riktlinjer för genomförandet av Atenkonventionen, eller av eventuella ändringar av den, i syfte att säkerställa enhetlighet. Om Internationella sjöfartsorganisationens juridiska kommitté har godkänt ett förslag till ändring av IMO:s riktlinjer för
genomförandet av Atenkonventionen, inklusive begränsningar, ska dessa ändringar tillämpas från och med den
tidpunkt kommittén har fastställt. Detta ska ske utan att det påverkar bestämmelserna i internationell rätt om en
stats rätt att dra tillbaka eller ändra sitt förbehåll.”
Riktlinjer
2.

Inom försäkringsmarknaden gäller för närvarande att de fördragsslutande staterna bör utfärda försäkringscertifikat
på grundval av dels ett åtagande från en försäkringsgivare som gäller krigsrisker, dels ett åtagande från en annan
försäkringsgivare som gäller icke-krigsrisker. Varje försäkringsgivare bör endast vara ansvarig för sin del. Följande
bestämmelser bör tillämpas (de klausuler som det hänvisas till återges i tillägg A):

2.1

Både krigs- och icke-krigsförsäkring får omfattas av följande klausuler:

2.1.1 Undantagsklausul om standardiserade försäkringsvillkor vid radioaktiv kontaminering, kemiska, biologiska, biokemiska hot och elektromagnetiska vapen (standardklausul nr 370).
2.1.2 Undantagsklausul om standardiserade försäkringsvillkor vid it-attacker (standardklausul nr 380).
2.1.3 De invändningar och begränsningar som får göras av en person som ställt obligatorisk ekonomisk säkerhet enligt
konventionen såsom den ändrats genom dessa riktlinjer, särskilt antalet beräkningsenheter som begränsas till
250 000 per passagerare vid en och samma händelse.
2.1.4 Förbehållet att försäkringen endast ska gälla ansvar som omfattas av konventionen såsom den ändrats genom dessa
riktlinjer och
2.1.5 förbehållet att alla belopp som fastställs enligt konventionen ska syfta till att i enlighet med artikel 4a i konventionen minska transportörens och/eller försäkringsgivarens utestående ansvar, även om de inte utbetalas eller
utkrävs av respektive krigs- eller icke-krigsförsäkringsgivare.
2.2

Krigsförsäkring ska täcka ansvar, om sådant föreligger för förlust som uppstått efter dödsfall eller personskada som
drabbat en passagerare till följd av
— krig, inbördeskrig, revolution, uppror, resning eller därav föranledda inbördes oroligheter, eller varje fientlig
handling av eller mot krigförande makt,
— tillfångatagande, gripande, arrestering, inspärrning eller kvarhållande och följderna därav, eller varje hot om
detta,
— kvarlämnade minor, torpeder, bomber eller andra kvarlämnade krigsvapen,
— handlingar som begås av terrorister eller personer med ont uppsåt eller av politiska skäl samt alla handlingar
som görs för att förhindra eller bemöta alla sådana risker,
— konfiskering och expropriering,
får omfattas av följande undantag, begränsningar och krav:

2.2.1 Automatisk uppsägnings- och undantagsklausul vid krig
2.2.2 Om enskilda passagerares fordringar sammanlagt i genomsnitt överskrider 340 miljoner beräkningsenheter per
fartyg vid en enskild händelse, ska transportören vara berättigad att åberopa en begränsning av sitt ansvar vid
belopp som motsvarar 340 miljoner beräkningsenheter, dock alltid under förutsättning att
— detta belopp bör fördelas mellan fordringsägarna i proportion till deras fastställda anspråk,
— utdelningen av beloppet har formen av en eller flera delbetalningar till de fordringsägare som är kända då utdelningen görs, och
— utdelningen av beloppet kan göras av försäkringsgivaren eller av domstol eller annan behörig myndighet till
vilken försäkringsgivaren har vänt sig i en fördragsslutande stat där det finns rättsliga förfaranden för fordringar
som påstås täckas av försäkringen.
2.2.3 Bestämmelse om uppsägning med 30 dagars varsel vid fall som inte omfattas av 2.2.1.
2.3

Icke-krigsförsäkringar bör täcka alla risker som omfattas av obligatorisk försäkring utom de risker som anges i 2.2,
oavsett om de omfattas av undantagen, begränsningarna eller kraven enligt 2.1 och 2.2.

3.

Ett exempel på försäkringsåtaganden (blå kort) och ett försäkringscertifikat, som samtliga återspeglar dessa riktlinjer,
återges i tillägg B.
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Tillägg A
Bestämmelser som avses i riktlinjerna 2.1.1, 2.1.2 och 2.2.1
Undantagsklausul om standardiserade försäkringsvillkor vid radioaktiv kontaminering, kemiska, biologiska, biokemiska
hot och elektromagnetiska vapen (standardklausul nr 370, 10.11.2003)
Denna klausul ska vara utslagsgivande och ha företräde framför varje annan därmed oförenlig regel i försäkringen.
1.

Försäkringen gäller i inget fall för ansvar för förlustskador eller kostnader som direkt eller indirekt orsakats av, stått
i samband med eller föranletts av

1.1

joniserande strålning från eller kontaminering orsakad av radioaktivitet från kärnbränsle, kärnavfall eller förbränning av kärnbränsle,

1.2

radioaktiv, giftig, explosiv eller på annat sätt farlig eller smittsam egendom från kärnkraftinstallation, reaktor eller
annan kärnteknisk anläggning eller nukleära delar därav,

1.3

vapen eller apparatur som använder atom- eller kärnklyvning, fusion eller annan liknande process eller radioaktiv
kraft eller radioaktivt stoff,

1.4

radioaktiv, giftig, explosiv eller på annat sätt farlig eller smittsam egendom av radioaktivt slag. Undantaget i denna
punkt gäller inte radioaktiva isotoper, annat än kärnbränsle, när sådana isotoper iordningställs, transporteras,
lagras eller används i kommersiella, jordbruksrelaterade, medicinska, vetenskapliga eller andra liknande fredliga
syften,

1.5

kemiska, biologiska, biokemiska eller elektromagnetiska vapen.

Undantagsklausul om försäkringsvillkor vid it-attacker (standardklausul nr 380, 10.11.2003)
1.

Om inte annat följer av bestämmelsen i punkt 2 nedan, gäller denna försäkring i inget fall för ansvar för förlustskador eller kostnader som direkt eller indirekt orsakats av, stått i samband med eller föranletts av användning eller
drift, som ett medel för att vålla skada, av en dator, ett datasystem, en programvara, destruktiva program, datavirus
eller processer eller något annat elektroniskt system.

2.

Om denna klausul skrivs in i försäkringar som gäller för risker för krig, inbördeskrig, revolution, uppror, resning
eller därav föranledda inbördes oroligheter, eller varje fientlig handling av eller mot krigförande makt, eller terrorism eller varje person som handlar av politiska skäl, ska bestämmelsen i punkt 1 inte syfta till att undanta
förluster (vilka annars skulle omfattas) som härrör från användningen av en dator, ett datorsystem eller en
programvara eller något annat elektroniskt system i uppskjutnings- och/eller styrsystemet och/eller avfyrningsmekanismen i vapen eller robotar.

Automatisk uppsägning och undantag vid krig
1.1

Automatisk uppsägning av försäkringsskyddet
Oavsett om sådan underrättelse om uppsägning har lämnats, ska nedanstående försäkringar AUTOMATISKT
SÄGAS UPP

1.1.1 vid krigsutbrott (oavsett om det har lämnats en krigsförklaring eller inte) mellan någon av följande stater:
Förenade kungariket, Amerikas förenta stater, Frankrike, Ryska federationen och Folkrepubliken Kina,
1.1.2 när det gäller fartyg som omfattas av försäkringsskydd enligt nedan, om ett sådant fartyg tas i anspråk antingen
som egendom eller för användning.
1.2

Krig mellan de fem staterna
Försäkringen gäller inte

1.2.1 ansvar för förlustskador eller kostnader som föranlett av krigsutbrott (oavsett om det har lämnats en krigsförklaring eller inte) mellan någon av följande stater: Förenade kungariket, Amerikas förenta stater, Frankrike,
Ryska federationen och Folkrepubliken Kina,
1.2.2 rekvisition, antingen som egendom eller för användning.
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Tillägg B
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Anvisningar
1. Om så önskas kan uppgiften om utfärdande stat även innehålla en hänvisning till behörig offentlig myndighet i den
stat där certifikatet är utfärdat.
2. Om flera personer tillhandahåller säkerhet ska det för var och en anges vilket belopp personen tillhandahåller.
3. Om flera slags säkerheter ställs ska dessa anges.
4. Under rubriken ”Säkerhetens giltighetstid” ska även anges från vilken dag säkerheten gäller.
5. Under adressen på försäkringsgivaren och/eller den (de) person(er) som ställt annan ekonomisk säkerhet ska även anges
var personen har sitt huvudsakliga driftställe. I tillämpliga fall ska det även anges vid vilket driftställe försäkringen
utfärdats eller säkerheten ställs.
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RÅDETS MOTIVERING

I. INLEDNING

I november 2005 antog kommissionen sitt förslag (1) till Europaparlamentets och rådets förordning om
bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss och på inre
vattenvägar Detta förslag förelades rådet den 24 februari 2006.
Europaparlamentet antog sitt yttrande vid första behandlingen den 25 april 2007.
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén antog sitt yttrande den 13 september 2006. ( 2)
Regionkommittén antog sitt yttrande den 15 juni 2006. (3)
Vid medbeslutandeförfarandet (artikel 251 i EG-fördraget) nådde rådet den 30 november 2007 en politisk överenskommelse om utkastet till förordning. Efter juristlingvisternas granskning antog rådet sin
gemensamma ståndpunkt den 6 juni 2008.
II. SYFTE

Huvudsyftet med förslaget till förordning är att i gemenskapslagstiftningen inkorporera 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods i dess lydelse enligt protokollet från
2002 till konventionen (nedan kallad Atenkonventionen).
Dessutom innehåller kommissionens förslag till flera anpassningar av Atenkonventionen och kompletterande åtgärder, t.ex. en utvidgning av tillämpningsområdet till att omfatta även inrikes befordran till sjöss
och ett avskaffande av möjligheten för medlemsstaterna att enligt Atenkonventionen fastställa högre,
nationella ansvarsgränser än dem som föreskrivs i Atenkonventionen. Förslaget innehåller vidare en
bestämmelse om att ersättningen till personer med nedsatt rörlighet som lider förlust av eller skada på
rörelsehjälpmedel eller medicinsk utrustning inte får överstiga återanskaffningsvärdet. Och i likhet med
vad som gäller som gäller för luftfarts- och järnvägssektorn föreskrivs om förskottsutbetalningar om en
passagerare dör eller drabbas av personskada, liksom om skyldigheten att informera passagerare om
deras rättigheter före avgången.
III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

Allmänt
Den av rådet antagna gemensamma ståndpunkten om detta förslag utgör en uppdatering av förordningen genom bland annat en ändring av bestämmelserna om tillämpningsområde, förhållandet mellan
förordningen och andra internationella konventioner om övergripande ansvarsbegränsning, förskottsbetalningar och förordningens övergångsbestämmelse.
Den gemensamma ståndpunkten inkorporerar ordagrant, delvis eller principiellt ett stort antal av Europaparlamentets ändringar vid första behandlingen (ändringarna 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11 samt 16-27, enligt
dok. 8724/07). Genom ändringarna förbättras eller förtydligas texten i den föreslagna förordningen. Det
finns emellertid även ändringar som inte avspeglas i den gemensamma ståndpunkten (ändringarna
4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 och 15). Rådet anser liksom kommissionen att översynen av Europeiska sjösäkerhetsbyråns arbetsuppgifter inte bör tas upp i denna förordning eftersom syftet är ett annat (ändring 4). I
nästa avsnitt lämnas ytterligare skäl till att de övriga ändringarna avvisats.
Den gemensamma ståndpunkten inbegriper också ett antal andra ändringar än dem som anges i Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen, eftersom bestämmelser i det ursprungliga kommissionsförslaget i flera fall har kompletterats med nya delar eller formulerats om helt och hållet, och några helt
nya bestämmelser har införts.
Därutöver förekommer ändringar av lydelsen för att göra texten klarare eller för att sörja för den genomgående konsekvensen i förordningen.
I följande avsnitt beskrivs de materiella ändringarna av den gemensamma ståndpunkten samt rådets
reaktion på Europaparlamentets ändringar.
(1) Dok. 6827/06 - KOM(2005) 592 slutlig.
(2) EUT C 318, 23.12.2006.
(3) EUT C 229, 22.9.2006.
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Specifikt
1. Tillämpningsområde
Rådet, som är helt ense med Europaparlamentet (ändringarna 16-27) har avvisat en utvidgning av
tillämpningsområdet för Atenkonventionen till att omfatta internationell och inrikes befordran på
inre vattenvägar, vilket kommissionen hade föreslagit i sitt förslag. Rådet följer samma argumentation
som Europaparlamentet och anser att Atenkonventionen rör befordran till sjöss, och att det därför
kan vara olämpligt med en utvidgning till att omfatta befordran på inre vattenvägar, samt att verksamheten på de inre vattenvägarna beaktas i tillräcklig utsträckning.
Rådet specificerar dessutom, till skillnad från kommissionen och Europaparlamentet, att när det gäller
befordran till sjöss inom en och samma medlemsstat är det rimligt att förordningen tillämpas på
fartyg som är av klass A-typ i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 98/18/EG av den 17 mars 1998
om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg.

2. Inkorporerande av Atenkonventionen och andra IMO-bestämmelser
Rådet anser liksom Europaparlamentet (ändring 6) att inte endast Atenkonventionen bör inkorporeras i förordningen utan även IMO:s förbehåll och riktlinjer för genomförandet av Atenkonventionen
(nedan kallade IMO-riktlinjerna), som antogs av IMO:s juridiska kommitté den 19 oktober 2006 för
att lösa vissa frågor inom ramen för Atenkonventionen, särskilt beträffande ersättning för terrorismrelaterade skador. Rådet lade därför i likhet med Europaparlamentet till IMO-riktlinjerna som en ny
bilaga till förordningen.
Det bör dock noteras att rådet anser att det kan uppstå rättsosäkerhet om Atenkonventionen tas med
i sin helhet, eftersom flera konventionsbestämmelser saknar direkt anknytning till förordningens
syfte. Till skillnad från Europaparlamentet räknar rådet i artikel 3.1 i förordningen upp de bestämmelser i Atenkonventionen som är relevanta för tillämpningen i samband med den förordningen.
Dessutom har irrelevanta eller missvisande bestämmelser i Atenkonventionen avlägsnats ur bilagan
till förordningen för att skapa ökad klarhet.

3. Tillämpliga övre nivåer
Rådet har ändrat rådets förslag i fråga om icke-tillämpningen av artikel 7.2 i Atenkonventionen. Där
fastställs att en fördragsslutande stat får fastställa ansvarsgränser som är högre än de i Atenkonventionen. Rådet har valt att tillämpa Atenkonventionens bestämmelse i dess nuvarande utformning utan
att införa en särskild sådan gemenskapsmekanism för att komma överens om användningen av artikel
7.2 som kommissionen föreslår i sitt förslag och Europaparlamentet i sin ändring 7.

4. Samtidig tillämpning av andra internationella konventioner om ansvarsbegränsning för fartygsägare
Rådet konstaterar att flera medlemsstater redan har ratificerat 1976 års internationella konvention
om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar, ändrad genom 1996 års protokoll, och kan därför
inte stödja Europaparlamentet i fråga om icke-tillämpningen av artikel 19 i Atenkonventionen
(ändring 8). För att sörja för rättsäkerheten klargörs därför ytterligare i artikel 5 i rådets gemensamma
ståndpunkt förhållandet mellan Atenkonventionen och den internationella konvention, ändrad genom
1996 års protokoll.

5. Förskottsbetalning
Rådet ansluter sig nära till Europaparlamentet (ändring 9) och ställer sig bakom tanken på att en
förskottsbetalning bör göras vid sjöfartsolyckor som leder till att en person avlider eller drabbas av
personskada. För att se till att bestämmelsen är praktiskt tillämpbar klargjorde rådet att bestämmelsen
ska gälla om sjöfartsolyckan äger rum inom en medlemsstats territorium eller ombord på ett fartyg
som förde en medlemsstats flagg eller är registrerat i en medlemsstat. När det gäller sjöfartsolyckor
anser rådet att termen sjöfartsolycka (en. shipping incident) ges en tillräcklig och bred definition i Atenkonventionen. Termen sjöfartsolycka behöver därför inte läggas till.
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Rådet stöder Europaparlamentet (ändring 10) fullt ut när det gäller klargörandet av att förskottsbetalningen inte ska innebära ett erkännande av skadeståndsansvar och kan kvittas mot eventuella senare
utbetalningar. Rådet preciserar emellertid dessutom i vilka fall förskottsbetalningen får återkrävas i
enlighet med Atenkonventionen och IMO-riktlinjerna.
6. Information till passagerare
Rådet ansluter sig till Europaparlamentets uppfattning när det gäller kraven på den information som
passagerare ska få senast vid avgången (den ska vara tillräcklig och tydlig). Rådet föreslår en sammanfattning ska få användas i detta syfte på samma sätt som inom luftfartssektorn. Rådet tror dock att
det är onödigt att hänvisa till bestämmelserna i rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om
paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang (ändring 12) eftersom det direktivet redan är
tillämpligt och inte är knutet till den föreslagna förordningen.
7. Senarelagd tillämpning
Rådet har i likhet med Europaparlamentet (ändringarna 13, 14 och 15) infört en övergångsbestämmelse som ger medlemsstaterna möjlighet att skjuta upp tillämpningen av förordningen fram till fyra
år efter den dag den börjar att tillämpas. Rådets ändring av kommissionens förslag gäller dock
befordran till sjöss inom en enda medlemsstat ombord på fartyg som är av klass A-typ i enlighet
med artikel 4 i direktiv 98/18/EG och inte inrikes befordran med reguljära färjeförbindelser (i de
regioner som omfattas av artikel 299.2 i EG-fördraget) vilket Europaparlamentet föreslagit.
IV. SLUTSATS

Rådet anser att den gemensamma ståndpunkten är en realistisk ansats, där genomförbarheten för
förslaget och dess föreslagna kompletterande bestämmelser liksom behovet av rättslig klarhet beaktats i
tillräcklig omfattning.
Rådet ser fram emot konstruktiva överläggningar med Europaparlamentet, så att förordningen kan antas
så snart som möjligt.
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