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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/.../EG

av den

om fartygsägares försäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DETTA DIREKTIV

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 yttrande1,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande2,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

                                               

1 EUT C 318, 23.12.2006, s. 195.
2 EUT C 229, 22.9.2006, s. 38.
3 Europaparlamentets yttrande av den 29 mars 2007 (EUT C 27 E, 31.1.2008, s. 166), 

rådets gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT) och 
Europaparlamentets ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT).
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av följande skäl:

(1) Ett av syftena med gemenskapens sjöfartspolitik är att höja kvaliteten på handelssjöfarten, 

genom att förmå de ekonomiska operatörerna att agera på ett mer ansvarsfullt sätt.

(2) Avskräckande åtgärder har redan införts genom Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och 

införandet av sanktioner för överträdelser1.

(3) Den 9 oktober 2008 antog medlemsstaterna ett uttalande där de enhälligt erkände vikten av 

att alla medlemsstater tillämpar 1996 års protokoll till 1976 års konvention om begränsning 

av sjörättsligt skadeståndsansvar.

(4) Skyldigheten att vara försäkrad bör göra det möjligt att ge de drabbade ett bättre skydd. 

Det bör också bidra till att undermåliga fartyg försvinner och att konkurrensen mellan 

operatörerna återupprättas. I resolution A 898(21) uppmanade dessutom Internationella 

sjöfartsorganisationen medlemsstaterna att se till att fartygsägarna har tillräcklig

försäkring.

                                               

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 11.
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(5) Om bestämmelserna i detta direktiv inte följs, bör detta rättas till. I Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2008/.../EG av den ... om hamnstatskontroll (omarbetning)1* föreskrivs 

redan kvarhållande av fartyg vid avsaknad av sådana certifikat som måste förvaras 

ombord. Det är emellertid lämpligt att göra det möjligt att utvisa ett fartyg som inte medför 

något försäkringsbevis. De närmare bestämmelserna om utvisningen bör göra det möjligt 

att rätta till förhållandena inom en rimlig tidsperiod.

(6) Eftersom målen för detta direktiv, nämligen inrättande och genomförande av lämpliga 

åtgärder på det sjöfartspolitiska området, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och de därför, på grund av dess omfattning och verkningar, 

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 detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 

mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs bestämmelser om vissa aspekter av fartygsägares skyldigheter i fråga om 

försäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk.

                                               

1 EUT L …
* EUT: Vänligen för in numret på det direktivet, dagen för dess antagande och 

EUT-hänvisningen.
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Artikel 2

Tillämpningsområde

1. Detta direktiv ska tillämpas på fartyg med en bruttodräktighet av minst 300 ton.

2. Detta direktiv ska inte tillämpas på örlogsfartyg, militära hjälpfartyg eller andra fartyg som 

ägs och drivs av staten och som endast används i statlig, icke-kommersiell tjänst.

3. Detta direktiv ska inte påverka de system som inrättats genom de instrument som är i kraft 

i den berörda medlemsstaten och som förtecknas i bilagan.

Artikel 3

Definitioner

I detta direktiv avses med:

a) fartygsägare eller ägare till fartyg: den registrerade ägaren till ett havsgående fartyg, eller 

varje annan person som är ansvarig för driften av fartyget, såsom den som hyrt fartyget 

utan besättning.

b) försäkring: försäkring med eller utan självrisk, vilket exempelvis innefattar 

skadeförsäkring av det slag som medlemmar i International Group of P&I Clubs för 

närvarande tillhandahåller, och andra effektiva försäkringsformer (inklusive styrkt 

självförsäkring) och finansiell säkerhet med liknande skyddsvillkor.
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c) 1996 års konvention: den konsoliderade texten till 1976 års konvention om begränsning av 

sjörättsligt skadeståndsansvar, som antagits av Internationella sjöfartsorganisationen 

(IMO), i dess lydelse enligt 1996 års ändringsprotokoll.

Artikel 4

Försäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk

1. Varje medlemsstat ska kräva att ägare till fartyg som för dess flagg har en försäkring som 

täcker sådana fartyg.

2. Varje medlemsstat ska kräva att ägare till fartyg som för en annan stats flagg innehar 

en försäkring när fartyget anländer till en hamn under den medlemsstatens jurisdiktion. 

Detta ska inte hindra medlemsstaterna från att i överensstämmelse med internationell rätt 

kräva att denna skyldighet är uppfylld när sådana fartyg är verksamma inom deras 

territorialvatten.

3. Den försäkring som avses i punkterna 1 och 2 ska omfatta sjörättsliga skadeståndsanspråk 

med begränsningar enligt 1996 års konvention. Försäkringsbeloppet för varje fartyg per 

händelse ska vara lika med det relevanta maximibeloppet för ansvarsbegränsningen 

enligt 1996 års konvention.
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Artikel 5

Inspektion, efterlevnad, utvisning från hamn och 

nekat tillträde till hamn

1. Varje medlemsstat ska se till att det vid varje inspektion av ett fartyg i en hamn under dess 

jurisdiktion i enlighet med direktiv 2008/.../EG* kontrolleras att ett försäkringsbevis enligt 

artikel 6 medförs ombord.

2. Om det försäkringsbevis som avses i artikel 6 inte medförs ombord får den behöriga 

myndigheten, utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2008/.../EG* som föreskriver 

kvarhållande av fartyg av säkerhetsskäl, utfärda ett utvisningsbeslut till fartyget, vilket ska 

anmälas till kommissionen, övriga medlemsstater och den berörda flaggstaten. När ett 

sådant utvisningsbeslut har utfärdats, ska alla medlemsstater neka detta skepp tillträde till 

sina hamnar fram till dess att fartygsägaren visar upp det försäkringsbevis som avses i 

artikel 6.

Artikel 6

Försäkringsbevis

1. Innehav av den försäkring som avses i artikel 4 ska styrkas med ett eller flera bevis som 

utfärdats av försäkringsgivaren och som medförs ombord på fartyget.

                                               

* EUT: Vänligen för in numret på hamnstatskontrolldirektivet, se skäl 5.
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2. De försäkringsbevis som utfärdas av försäkringsgivaren ska innehålla följande uppgifter:

a) Fartygets namn, IMO-nummer och registreringshamn.

b) Fartygsägarens namn och huvudsakliga verksamhetsställe.

c) Försäkringens art och varaktighet.

d) Försäkringsgivarens namn och huvudsakliga verksamhetsställe samt, 

i förekommande fall, verksamhetsstället där försäkringen har tecknats.

3. Om det språk som används i försäkringsbevisen varken är engelska, franska eller spanska, 

ska texten innehålla en översättning till något av dessa språk.

Artikel 7

Sanktioner

För tillämpningen av artikel 4.1 ska medlemsstaterna fastställa ett sanktionssystem för överträdelser 

av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att sanktionerna tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, 

proportionella och avskräckande.
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Artikel 8

Rapporter

Kommissionen ska vart tredje år och för första gången före den 1 januari 2015 lägga fram en 

rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv.

Artikel 9

Införlivande

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att 

följa detta direktiv före den 1 januari 2012. De ska genast underrätta kommissionen om 

detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta 

direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om 

hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i 

nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
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Artikel 10

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens 

officiella tidning.

Artikel 11

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA

– 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom 

olja.

– 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med 

sjötransport av farliga och skadliga ämnen (HNS-konventionen).

– 2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom 

bunkerolja (bunkerkonventionen).

– 2007 års internationella Nairobikonvention om borttagning av 

vrak(vrakborttagningskonventionen).

– Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 av den ... om transportörens 

skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss*.

                                               

* EUT: Vänligen för in numret på den förordningen, dagen för dess antagande och 
EUT-hänvisningen.
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I. Inledning

Kommissionen lade fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

fartygsägares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter den 31 januari 20061 som ett av 

förslagen i det tredje lagstiftningspaketet för sjöfartssäkerhet.

Den 29 mars 2007 antog Europaparlamentet sitt yttrande vid första behandlingen2.

Den 9 oktober 2008 nådde rådet en politisk överenskommelse om utkastet till direktiv om

fartygsägares försäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk. Efter juristlingvisternas 

granskning antog rådet sin gemensamma ståndpunkt den 9 december 2008 i enlighet med 

artikel 251 i fördraget.

Rådet tog i sitt arbete hänsyn till yttrandena från Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén3 och från Regionkommittén4.

                                               
1 Dok. 5907/06.
2 Dok. 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (ännu inte offentliggjort i EUT).
3 CESE 1177/2006 av den 13 september 2006 (EUT C 318, 23.12.2006, s. 195–201).
4 CdR 43/2006 av den 15 juni 2006 (EUT C 229, 22.9.2006, s. 38).
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II. Analys av den gemensamma ståndpunkten

Allmänt

Förslaget till direktiv om fartygsägares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter som 

lades fram av kommissionen i början av 2006 är en del av det tredje lagstiftningspaketet för 

sjöfartssäkerhet. Kommissionens förslag syftar till att på gemenskapsnivå harmonisera 

systemet för fartygsägares skadeståndsansvar och relaterade tak och till att införa ett 

obligatoriskt försäkringssystem och finansiella säkerheter för fall där sjöfolk överges.

Även om rådet instämmer i kommissionsförslagets syfte att sträva efter effektivare 

tillvaratagande av intressena för de personer som orsakas skada på grund av fartygsdrift anser 

det att flera av förslagets bestämmelser som skapar särskilda gemenskapsregler parallellt med 

de internationella förpliktelser som gäller i samma fall skulle leda till motstridande regler och 

motverka ovan nämnda syfte. Detta gäller särskilt bestämmelserna om skadeståndsansvar och 

åtgärderna beträffande sjöfolk. De bestämmelser som föreslagits om att göra ratificeringen av 

en IMO-konvention obligatorisk är inte godtagbara för medlemsstaterna, i synnerhet av 

konstitutionella skäl. Vidare bedömer rådet att vissa bestämmelser, särskilt de som rör 

utfärdande och kontroll av intyg, är olämpliga eftersom de skulle leda till onödiga 

administrativa bördor.

Rådets gemensamma ståndpunkt eftersträvar bestämmelser med ett klart mervärde, eftersom 

sådana inte finns för närvarande, vare sig på internationell nivå eller på gemenskapsnivå. 

Rådet inriktar sig därför på att införa en försäkringsskyldighet för fartygsägare på samma nivå 

som de tak som fastställs i konventionen om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar, 

senast ändrad genom 1996 års protokoll. Det specificerar åtgärderna för att genomföra denna 

skyldighet genom kontroll av ett intyg som ska finnas med ombord på fartyget i detta syfte 

och föreskriver påföljder vid bristande efterlevnad.
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Rådets gemensamma ståndpunkt modifierar således i hög grad det ursprungliga 

kommissionsförslaget genom omarbetning av det och strykning av flera delar av texten. Detta 

innebär att inga av de ändringsförslag som införts i Europaparlamentets yttrande vid första 

behandlingen relaterade till dessa strykningar godtagits av rådet. 

Parallellt med den gemensamma ståndpunkten bekräftar företrädarna för Europeiska unionens 

medlemsstaters regeringar1 i ett uttalande sitt åtagande att göra sitt yttersta för att garantera en 

snabb och effektiv tillämpning av de internationella konventionerna om sjöfartssäkerhet, 

IMO-reglerna om flaggstatsförpliktelser och IMO-revisionen. 

Viktiga politiska frågor

i) Obligatorisk försäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk

Rådet följer kommissionens förslag om införande av en försäkringsskyldighet för ägare till 

fartyg som för en medlemsstats flagg och för ägare till fartyg som för en annan stats flagg. 

När det gäller de senare specificerar rådets gemensamma ståndpunkt att detta gäller så snart 

ett fartyg anländer till en hamn som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion eller, om en 

medlemsstat så beslutar, när fartyget befinner sig inom dess territorialvatten.

För att uppnå en harmoniserad global försäkringstäckningsnivå hänvisar rådet i sin 

gemensamma ståndpunkt till de tak som fastställs i konventionen om begränsning av 

sjörättsligt skadeståndsansvar när det gäller försäkringsbeloppet för varje fartyg per händelse. 

Termen "försäkring" som används i den gemensamma ståndpunkten är i huvudsak baserad på 

definitionen i IMO-resolution A.898(21) (Riktlinjer för fartygsägares ansvar för sjörättsliga 

skadeståndsanspråk).

                                               
1 Dok. 15859/08 ADD 1.
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ii) Kontroll, efterlevnad och påföljder

För att kontrollera om fartygsägare uppfyller sin försäkringsskyldighet föreskriver den 

gemensamma ståndpunkten att hamnstaten genomför en kontroll, i enlighet med direktivet om 

hamnstatskontroll. Därför måste ett eller flera intyg utfärdade av försäkringsgivaren förvaras 

ombord på fartyget. De detaljerade anvisningarna om intyget i den gemensamma 

ståndpunkten är i stor omfattning baserade på kommissionens ursprungliga förslag.

Rådet anser det viktigt att förutse möjligheten av särskilda påföljder om försäkringsintyget 

inte förvaras ombord. Utan att det påverkar kvarhållandet av det berörda fartyget enligt 

bestämmelserna om hamnstatskontroll kan fartyget avvisas från en hamn och kommer att 

nekas tillträde till alla andra medlemsstaters hamnar så länge som situationen inte har 

åtgärdats. Den gemensamma ståndpunkten innehåller även en allmän bestämmelse om 

fastställande av påföljder vid bristande efterlevnad av direktivet, med hänvisning till 

medlemsstaternas förpliktelser som flaggstater.

iii) Förhållandet till de system som inrättats i enlighet med andra instrument för ansvar och 

ersättning

Rådet följer kommissionens förslag och fastställer i sin gemensamma ståndpunkt att direktivet 

inte påverkar de system som upprättats enligt andra internationella konventioner, bl. a. 

konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja, konventionen om 

ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, 

konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja, 

konventionen om borttagande av vrak och förordningen om införlivande av 

Atenkonventionen i gemenskapslagstiftningen. 
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III. Slutsats

Rådet anser att dess gemensamma ståndpunkt är ett verktyg som bidrar till att de personer 

som orsakas skada på grund av fartygsdrift ges verklig kompensation och att undermåliga 

fartyg försvinner. 

Rådet noterar de kontakter som redan tagits med Europaparlamentet om förslaget inom ramen 

för förhandlingarna om andra förslag i det tredje lagstiftningspaketet för sjöfartssäkerhet. 

Rådet ser fram emot en snabb överenskommelse om texten så att direktivet kan antas så snart 

som möjligt.

________________________
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Uttalande från Tyskland

Tyskland tolkar bestämmelsen i artikel 2.3 på så sätt att den ger de instrument som förtecknas i 

bilaga I företräde också framför artikel 2.1 i direktivet och således exempelvis garanterar att den 

registrerade ägaren till ett fartyg med en bruttodräktighet på mindre än 1 000 ton vilket registrerats i 

fartygsregistret i en stat som är part i bunkerkonventionen inte heller framdeles måste ha en 

försäkring som täcker ansvarighet för skador uppkomna genom föroreningar från bunkerolja.

________________________
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2005/0242 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET 
 

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 
 

beträffande 

rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av ett direktiv om fartygsägares 
skadeståndsansvar och finansiella säkerheter 

(Text av betydelse för EES) 

1. BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och 
rådet 
(dokument KOM(2005) 593 slutlig – 2005/0242 (COD)): 

30.1.2006 

Datum för Regionkommitténs yttrande: 15.6.2006 

Datum för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 
yttrande: 

13.9.2006 

Datum för Europaparlamentets första behandling av yttrandet: 29.3.2007 

Datum för överlämnande av ändringsförslaget: 24.10.2007 

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: 9.12.2008 

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Förslaget, som läggs fram inom ramen för det tredje sjösäkerhetspaketet, syftar till att införa 
minimiregler som gäller i hela EU på området för fartygsägares skadeståndsansvar och 
försäkringsskydd och att fastställa de grundläggande reglerna enligt vilka operatörerna ges ett 
ökat ansvar och skadeståndsersättning garanteras. 

Förslaget omfattar följande: 

– Alla medlemsstater ska ratificera Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) konvention 
om begränsning av sjörättsligt skadeståndansvar (Convention on Limitation of Liability for 
Maritime Claims, nedan kallad konventionen), i 1996 års lydelse. I 1996 års konvention 
fastställs huvudsakligen följande:  

– Principen om ansvarsbegränsning förstärks genom att ett särskilt högt tröskelvärde 
fastställs och som när det överskrids medför att fartygsägarna förlorar sin rätt till 
att begränsa sitt ansvar (”oursäktligt fel”).  

– Tillräckligt höga gränsvärden fastställs för ersättningsansvaret för att garantera att 
de skadelidande i de flesta fallen får en tillfredsställande ersättning (dessa gränser 
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är tre gånger högre än i den föregående gällande konventionen: 1976 års 
konvention).  

– Konventionen införlivas i gemenskapsrätten som även anpassas till konventionen genom 
en sänkning av tröskelvärdet över vilket ägare till fartyg med flagg från en stat som inte är 
part i konventionen mister rätten till ansvarsbegränsning (”grav oaktsamhet”). 

– Ett system införs enligt vilket det är obligatoriskt för fartygsägarna att vara 
ansvarsförsäkrade.  

– En täckning som är dubbelt så stor som takbeloppen enligt konventionen. 

– Medlemsstaternas kontroll av att fartygen faktiskt är försäkrade och utfärdande av 
certifikat som erkänns ömsesidigt i Europa. 

– Anmälan från fartygets befälhavare om att dessa certifikat finns ombord så snart 
fartyget kommer in i ett havsområde som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion 
(krav om anmälan gäller även för fartyg i transit). 

– Den skadelidande får lämna sina ersättningsanspråk direkt till försäkringsgivaren.  

– Enligt förslaget ska för övrigt IMO:s och Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
resolution om ekonomisk säkerhet för sjöfolk som överges bli bindande. 

Hela systemet syftar bl.a. till att finna en lösning på de svåra problem med genomförandet av 
ett flertal av IMO:s konventioner som framförallt syftar till att göra försäkring mot vissa typer 
av skador som förorsakas av fartyg obligatorisk. 

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

Kommissionens ursprungliga ambitionsnivå, som erhöll stöd av Europaparlamentet vid den 
första behandlingen, har drastiskt sänkts av rådet. Den gemensamma ståndpunkten omfattar 
endast en del av det ursprungliga förslaget.  

– Följande har ändrats: 

– Titeln ”direktiv om fartygsägares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter” 
har ersatts av ”direktiv om fartygsägares försäkring för sjörättsliga 
skadeståndsanspråk”. 

– Kravet på att ratificera 1996 års konvention utgår, men i en parallell deklaration 
förbinder sig medlemsstaterna att ratificera konventionen senast den 1 januari 
2012 (tillsammans med andra relevanta konventioner). Införlivandet av denna 
konvention i gemenskapsrätten utgår också. 

– Bestämmelsen som rör sjöfolk som överges utgår. 

– Kontrollen på EU-nivå av huruvida försäkringsskyddet faktiskt finns har utgått. 

– Kravet på anmälan av certifikat så snart fartyget kommer in i ett havsområde som 
omfattas av en medlemsstats jurisdiktion utgår. 
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– Möjligheten att lämna ersättningsanspråk direkt till försäkringsgivaren utgår. 

– Följande kvarstår: 

– Kravet på att alla fartyg som för flagg från en medlemsstat (i hela världen) och 
alla fartyg som kommer in i ett havsområde som omfattas av en medlemsstats 
jurisdiktion måste vara försäkrade. 

– Försäkringsskyddet motsvarar takbeloppen enligt 1996 års konvention. 

– Försäkringsbeviset utgörs av ett kommersiellt försäkringscertifikat. 

– Förekomsten av ett försäkringscertifikat ombord på fartyget kan kontrolleras inom 
ramen för en inspektion i enlighet med direktivet om hamnstatskontroll. 

– Om certifikatet saknas kan fartyget hållas kvar, eller förbjudas tillträde, utan att 
det påverkar tillämpningen av eventuella ekonomiska påföljder som ska beslutas 
av varje medlemsstat. 

– Datumet för genomförandet av direktivet flyttas fram till den 1 januari 2012, till 
vilket medlemsstaterna även förbundit sig (genom ovannämnda deklaration av 
medlemsstaterna) att ha ratificerat 1996 års konvention. 

Trots de strykningar som gjorts av rådet bibehåller den gemensamma ståndpunkten de 
viktigaste delarna. Idag finns ingen obligatorisk försäkring för fartyg. Med kravet om 
obligatorisk försäkring för alla fartyg, oavsett vilken flagg de för – i en omfattning som 
motsvarar beloppen i 1996 års konvention, vilka är tre gånger högre än i beloppen i den 
föregående konventionen – ger direktivet en kraftig signal till medborgarna och operatörerna. 
Det är värt att notera att endast en liten del (20 %) av världstonnaget för en flagg som 
omfattas av dessa tröskelvärden. Dessutom är inte nödvändigtvis alla fartyg försäkrade. 

4. SLUTSATSER 

Kommissionen noterar att rådet, efter att under sitt möte i april 2008 principiellt har varit 
emot förslaget, slutligen enhälligt har kunnat anta en gemensam ståndpunkt om en text som 
ger ett mervärde. 
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