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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i 

Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om 

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

ämnen, med undantag för de aspekter som rör civilrättsligt samarbete 

(13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (13806/2015), 

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 

artikel 100.2 samt artikel 218.6 a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(C8-0410/2015), 

– med beaktande av artikel 3.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av domstolens yttrande av den 14 oktober 20141, 

– med beaktande av 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för 

skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (nedan kallad 

HNS-konventionen), 

– med beaktande av 2010 års protokoll till 1996 års HNS-konvention (nedan kallat 

2010 års HNS-konvention), 

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2015)0304), 

– med beaktande av rådets beslut 2002/971/EG av den 18 november 2002 om 

bemyndigande för medlemsstaterna att i gemenskapens intresse ratificera eller ansluta 

sig till 1996 års HNS-konvention2, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 

21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (nedan kallat 

direktivet om miljöansvar)3, 

– med beaktande av kommissionens uttalande om protokollen från Ständiga 

representanternas kommitté och rådet av den 20 november respektive den 

8 december 20154, 

– med beaktande av sjöfartsindustrins meddelande av den 18 september 2015 med en 

eftertrycklig begäran till medlemsstaterna att snarast ratificera eller ansluta sig till 2010 

                                                 

 
1 Domstolens yttrande av den 14 oktober 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 
2 EGT L 337, 13.12.2002, s. 55. 
3 EUT L 143, 30.4.2004, s. 56. 
4 Punktsnot 13142/15. 
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års HNS-konvention, i linje med kommissionens föreslagna tillvägagångssätt1, 

– med beaktande av den slutrapport av den 19 februari 2014 som utarbetades åt 

kommissionen av BIO Intelligence Service, Study on ELD Effectiveness: scope and 

exceptions2, 

– med beaktande från meddelandet av den 11 februari 2016 från parlamentets rättstjänst 

om den rättsliga grunden för det ovannämnda förslaget till rådets beslut (SJ-0066/16) 

och det påföljande yttrandet i form av en skrivelse om den lämpliga rättsliga grunden 

för det nämnda förslaget till beslut, som antogs av utskottet för rättsliga frågor den 

19 februari 20163, 

– med beaktande av artikel 99.3 i arbetsordningen, 

– med beaktande av interimsbetänkandet från utskottet för rättsliga frågor 

(A8-0191/2016), och av följande skäl: 

A. Syftet med 2010 års HNS-konvention är att säkerställa ansvarsskyldighet och utbetalning 

av lämplig, snabb och effektiv ersättning för förluster eller skada på människor, gods och 

miljö som en följd av sjötransport av farliga och skadliga ämnen genom den 

specialiserade internationella HNS-ersättningsfonden. 

B. Å ena sidan innehåller konventionen principen om att förorenaren ska betala och 

principerna om förebyggande och försiktighet – med innebörden att förebyggande 

åtgärder bör vidtas vid eventuella miljöskador – och hör därmed till unionens politik och 

allmänna principer för miljön. Å andra sidan syftar den till att reglera frågor som uppstår 

genom skador som förorsakats till följd av sjötransporter och till att förebygga och 

minimera sådana skador, varför den hör till unionens transportpolitik. 

 

C. Enligt kommissionens förslag (COM(2015)0304) skulle ingåendet av 2010 års 

HNS-konvention således överlappa med tillämpningsområdet för bestämmelserna i 

direktivet om miljöansvar. 

 

D. 2010 års HNS-konvention överlappar, med avseende på tillämpningsområdet, med 

direktivet om miljöansvar i den utsträckning det gäller miljöskador på det territorium och 

de marina farvatten som hör till en konventionsstats jurisdiktion, skada genom förorening 

av miljön som uppkommit inom en konventionsstats exklusiva ekonomiska zon eller ett 

motsvarande område (upp till 200 nautiska mil från baslinjerna) samt förebyggande 

åtgärder för att förebygga eller minimera sådana skador. 

 

E. I 2010 års HNS-konvention fastställs ett strikt ansvar för fartygsägaren för alla skador till 

följd av sådan sjötransport av farliga och skadliga ämnen som omfattas av konventionen, 

liksom skyldigheten att ha en försäkring eller annan ekonomisk säkerhet för att täcka sitt 

                                                 

 
1 Tillgänglig på internet på följande adress: http://www.ics-shipping.org/docs/default-

source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf.  
2 Tillgänglig på internet på följande adress: 

http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/BIO%20ELD%20Effectiveness_report.pdf.  
3 PE576.992 

http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf
http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf
http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/BIO%20ELD%20Effectiveness_report.pdf
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ansvar för skada enligt konventionen. Därmed förbjuds alla övriga anspråk mot 

fartygsägaren utöver dem som omfattas av nämnda konvention (artikel 7.4 och 7.5). 

F. Det finns således en risk för en potentiell konflikt mellan direktivet om miljöansvar och 

2010 års HNS-konvention. Denna risk kan avvärjas genom artikel 4.2 i direktivet om 

miljöansvar, som föreskriver att direktivet inte ska ”tillämpas på miljöskador eller 

överhängande hot om sådana skador som uppkommer till följd av tillbud för vilka ansvar 

eller ersättning omfattas av någon av de internationella konventioner som finns 

förtecknade i bilaga IV, inklusive alla eventuella framtida ändringar av dessa, och som är 

i kraft i de berörda medlemsstaterna”. 

G. Direktivet om miljöansvar utesluter således från sitt tillämpningsområde sådana 

miljöskador eller överhängande hot om sådana skador som omfattas av 2010 års 

HNS-konvention, när denna trätt i kraft. Såvida inte alla medlemsstater ratificerar eller 

ansluter sig till 2010 års HNS-konvention inom samma tidsram finns det en risk för att 

det kommer att växa fram ett splittrat lagstiftningsområde, där vissa medlemsstater 

omfattas av 2010 års HNS-konvention och andra av direktivet om miljöansvar. Detta 

kommer att skapa skillnader mellan skadelidande vid förorening, som till exempel 

kustsamhällen och fiskare, och skulle dessutom gå emot andan i 2010 års HNS-

konvention. 

 

H. De grundläggande principer som Internationella sjöfartsorganisationens konventioner 

bygger på utgör också grunden för 2010 års HNS-konvention, nämligen strikt 

skadeståndsansvar för fartygsägaren, obligatorisk försäkring som täcker skada för tredje 

part, rätt till direkt regress mot försäkringsgivaren för personer som lidit skada, 

ansvarsbegränsning samt – när det gäller olja och farliga och skadliga ämnen – en 

särskild ersättningsfond för utbetalning av skadestånd om detta överstiger gränserna för 

fartygsägarens ansvar. 

I. Det ligger i intresset för unionen som helhet att förfoga över ett enhetligt ansvarssystem 

som är tillämpligt på skador till följd av sjötransport av farliga och skadliga ämnen. 

J. Det är inte helt klart om artikel 4.2 i direktivet om miljöansvar betyder att tillämpning av 

direktivet blockeras i en medlemsstat som ratificerat 2010 års HNS-konvention, eller om 

denna blockering är begränsad till den utsträckning i vilken ansvar eller ersättning 

omfattas av denna konventions tillämpningsområde. 

K. Genom 2010 års HNS-konvention inrättas ett ersättningssystem, och konventionen är 

således mindre långtgående än direktivet om miljöansvar när det gäller att inrätta ett 

system som ålägger operatörerna – och vägleder behöriga myndigheter att ålägga 

operatörer – att förebygga eller åtgärda ett överhängande hot om miljöskador, eller 

inträffade miljöskador. 

L. I motsats till vad som är fallet när det gäller direktivet om miljöansvar kan ingen 

ersättning beviljas enligt 2010 års HNS-konvention för skador av icke-ekonomiskt slag. 

M. Direktivet om miljöansvar ålägger inte operatörer obligatorisk finansiell säkerhet för att se 

till att de har medel för att garantera förebyggande och åtgärdande av miljöskador, om inte 

en medlemsstat antagit striktare bestämmelser än vad som anges i direktivet. 
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N. I 2010 års HNS-konvention införs en klar skyldighet för ägaren att teckna försäkring eller 

ordna med annan finansiell säkerhet för att kunna täcka sitt ansvar för skador enligt 

konventionen. 

O. De övriga konventioner från Internationella sjöfartsorganisationen som ingår i bilaga IV 

till direktivet om miljöansvar har visat sig fungera effektivt, eftersom de lyckats uppnå en 

balans mellan miljö- och handelsintressen genom att skapa tydliga kanaler för ansvar, 

vilket gör att det normalt sett inte råder någon osäkerhet om vem som är den ansvariga 

parten, samt genom att inrätta obligatoriska mekanismer för försäkring och snabb 

ersättning, som inte är begränsade till enbart miljöskador. 

1. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att beakta följande 

rekommendationer: 

i) Rådet och kommissionen bör garantera respekten för tilldelningen av EU:s 

befogenheter enligt artikel 5.1 i EU-fördraget och domstolens fasta rättspraxis, 

enligt vilken ”valet av rättslig grund för en unionsrättsakt [ska] grunda sig på 

objektiva omständigheter som kan bli föremål för domstolsprövning, däribland 

rättsaktens syfte och innehåll”1. 

ii)  Därför bör de ansluta sig till det yttrande i form av en skrivelse av den 19 februari 

2016 som utskottet för rättsliga frågor antagit och där bland annat följande anges: 

Det föreslagna rådsbeslutet syftar till att bemyndiga medlemsstaterna att på 

unionens vägnar ratificera eller ansluta sig till 2010 års HNS-protokoll och 

därmed bli bundna av 2010 års HNS-konvention. Denna konvention omfattar 

dock inte bara miljöskador (eftersom den genomför principen om 

förebyggande åtgärder och principen om att förorenaren ska betala), utan 

också andra skador än miljöskador, förorsakade av sjötransport av vissa 

ämnen. Av dessa skäl, och mot bakgrund av det som sagts ovan, utgör 

artiklarna 100.2, 192.1 och 218.6 a v i EUF-fördraget de lämpliga rättsliga 

grunderna för förslaget. 

iii)  De bör se till att gemensamma EU-bestämmelsers enhetlighet, integritet och verkan 

inte kommer att påverkas negativt av internationella åtaganden till följd av 

ratificering av eller anslutning till 2010 års HNS-konvention, i överensstämmelse 

med domstolens fasta rättspraxis2. 

 

iv) I detta sammanhang bör de i ökad utsträckning uppmärksamma att direktivet om 

miljöansvar och 2010 års HNS-konvention överlappar med varandra i den 

utsträckning det gäller miljöskador på det territorium och de marina farvatten som 

hör till en konventionsstats jurisdiktion, skada genom förorening av miljön som 

                                                 

 
1 Domstolens dom av den 19 juli 2012, Europaparlamentet mot rådet, C-130/10, ECLI:EU:C:2012:472, 

punkt 42. 
2 Domstolens yttrande av den 19 mars 1993, 2/91, ECLI:EU:C:1993:106, punkt 25; domstolens dom av den 

5 november 2002, Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Danmark, C-467/98, 

ECLI:EU:C:2002:625, punkt 82; domstolens yttrande av den 7 februari 2006, 1/03, ECLI:EU:C:2006:81, 

punkterna 120 och 126; domstolens yttrande av den 14 oktober 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 
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uppkommit inom en konventionsstats exklusiva ekonomiska zon eller ett 

motsvarande område (upp till 200 nautiska mil från baslinjerna) samt förebyggande 

åtgärder för att förebygga eller minimera sådana skador (förebyggande åtgärder 

samt primära och kompletterande hjälpåtgärder). 

 

v) De bör se till att risken för en konflikt mellan direktivet om miljöansvar och 

2010 års HNS-konvention minimeras genom att vidta alla lämpliga åtgärder för att 

se till att exklusivitetsklausulen enligt artikel 7.4 och 7.5 i 2010 års 

HNS-konvention – enligt vilken inga andra anspråk kan riktas mot fartygsägaren 

utöver dem som omfattas av nämnda konvention – fullt ut respekteras av de 

medlemsstater som ratificerat eller anslutit sig till konventionen, i 

överensstämmelse med artikel 4.2 i – och bilaga IV till – direktivet om miljöansvar. 

 

vi) Vidare bör de se till att risken för att det skapas och konsolideras en 

konkurrensnackdel för de stater som är redo att ansluta sig till 2010 års konvention 

minskas, i jämförelse med de stater som kan vilja försena denna process och också i 

fortsättningen vara bundna enbart av direktivet om miljöansvar. 

 

vii) De bör se till att det inte längre finns två ansvarsordningar för sjöfarten – en 

EU-baserad och en internationell – sida vid sida, eftersom detta medför att EU:s 

lagstiftning splittras och dessutom äventyrar en tydlig ansvarsfördelning samt 

skulle kunna leda till långdragna och kostsamma rättsliga förfaranden till nackdel 

för skadelidande och sjöfartsindustri. 

viii) I detta avseende bör de se till att en tydlig skyldighet åläggs medlemsstaterna att 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att åstadkomma ett konkret resultat, nämligen att 

ratificera eller ansluta sig till 2010 års HNS-konvention inom en rimlig period, som 

inte bör vara längre än två år efter det att rådets beslut trätt i kraft. 

 

2. Europaparlamentet drar slutsatsen att detta interimsbetänkande vore en ytterligare 

möjlighet för rådet och kommissionen att ta upp de rekommendationer som anges i 

punkt 1. 

3.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att begära ytterligare diskussioner med 

kommissionen och rådet. 

4.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament. 
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MOTIVERING 

Parlamentet mottog den 17 december 2015 en skrivelse med en begäran om godkännande av 

förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, på unionens 

vägnar, 2010 års protokoll till HNS-konventionen.1 I avsaknad av en klausul om regionala 

organisationer för ekonomisk integration i konventionen eller i protokollet bör 

medlemsstaterna ingå detta internationella avtal på unionens vägnar, efter rådets 

bemyndigande och Europaparlamentets godkännande på förslag av kommissionen 

(artikel 218.6 a i EUF-fördraget). Föredraganden lägger fram ett förslag till 

interimsbetänkande för att arbeta i riktning mot ett positivt resultat med rådet och 

kommissionen. Föredraganden anser att det inte vore lämpligt att parlamentet godkände något 

beslut innan det finns garantier för unionslagstiftningens enhetlighet, integritet och verkan och 

den grundläggande principen om överföring av EU:s befogenheter. 

Internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport 

av farliga och skadliga ämnen från 1996 är den sista av Internationella sjöfartsorganisationens 

(IMO) konventioner om ansvar och ersättning för skador till följd av sjötransport av farliga 

och skadliga ämnen, inklusive flytande naturgas (LNG) och gasol (LPG), som fortfarande inte 

har ratificerats. På grundval av erfarenheterna av liknande internationella ansvarsordningar för 

skador som uppkommer till följd av annan sjötransportverksamhet, t.ex. oljetransport med 

tankfartyg, antog IMO detta internationella avtal, ändrat genom 2010 års protokoll, för att 

komplettera systemet med konventioner om skadeståndsansvar inom sjöfarten med ett 

specialiserat instrument. Varken 1996 års HNS-konvention eller 2010 års protokoll till 

HNS-konventionen har trätt i kraft. 

I 2010 års HNS-konvention fastställs ett strikt ansvar för ägaren till det fartyg som 

transporterar farliga och skadliga ämnen för all skada till följd av en olycka i samband med 

sjötransport av farliga och skadliga ämnen ombord på fartyget. Det finns begränsade undantag 

i fråga om det strikta ansvaret för ägaren, vilket är kopplat till en skyldighet för ägaren att ha 

en försäkring eller annan ekonomisk säkerhet för att täcka sitt ansvar för skador enligt 

konventionen. Viktigare är att det inrättas en specialiserad ersättningsfond som syftar till att 

betala ersättning till var och en som lidit skada i samband med sjötransport av farliga och 

skadliga ämnen, i den mån denne inte har kunnat få full och lämplig ersättning för skadan från 

fartygsägaren och dennes försäkringsgivare. Det totala ersättningsbelopp som är tillgängligt 

uppgår till 250 miljoner beräkningsenheter (omkring 310 miljoner euro enligt dagens 

växelkurser), på grundval av ett i detalj utarbetat system med bidrag som betalas in till 

HNS-fonden av personer som tar emot farliga och skadliga ämnen i varje konventionsstat. 

Såväl 1996 års som 2010 års HNS-konventioner överlappar med tillämpningsområdet för 

direktiv 2004/35/EG om ansvar för utövare av yrkesverksamhet2, inklusive sjöfart, vad gäller 

i) miljöskada som uppkommit inom en konventionsstats territorium, inbegripet dess 

territorialvatten, ii) skada genom förorening av miljön som uppkommit inom en 

konventionsstats exklusiva ekonomiska zon eller ett motsvarande område (upp till 

200 nautiska mil från baslinjerna) och iii) ”förebyggande åtgärder som syftar till att hindra 

eller minska sådan skada [...], var de än har vidtagits”. 

                                                 

 
1 SGS15/14574 avseende beslut 13806/15. 
2 EUT L 143, 30.4.2004, s. 56. 
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För närvarande finns det ingen bestämmelse i direktivet om miljöansvar som ger skadelidande 

rätt till ersättning utöver gränsen för fartygsägarens ansvar. Dessutom finns det i EU:s 

befintliga rättsliga ram inget obligatoriskt försäkringskrav, medan konventionen särskilt 

föreskriver denna skyldighet för fartygsägare, i kombination med rätt för den 

ersättningssökande att föra talan direkt mot försäkringsgivaren.  

Mot denna bakgrund menar föredraganden att ingåendet av 2010 års protokoll till 

HNS-konventionen kommer att säkerställa en enhetlig tillämpning inom unionen av reglerna 

om ansvar och ersättning i samband med olyckor som orsakas av fartyg som transporterar 

farliga och skadliga ämnen till sjöss. Det kommer dessutom att säkerställa tillgången till 

tillräckliga medel för ersättning till skadelidande vid sådana olyckor. 

Termen ”skada till följd av förorening” i 2010 års HNS-konvention är snävare än termen 

”miljöskada” enligt direktivet om miljöansvar. Om man lät incidenter som omfattar farliga 

och skadliga ämnen omfattas av direktivet om miljöansvar, skulle det öppnas en möjlighet till 

ersättning för rena miljöskador, och föredraganden anser att tillämpning av direktivet om 

miljöansvar på incidenter som omfattas av 2010 års HNS-konvention skulle medföra att EU i 

praktiken förkastade IMO:s tillvägagångssätt, vilket skulle kunna få avsevärda negativa 

följder. 

Närmare bestämt skulle EU:s lagstiftning inte vara bindande för icke-EU-länder, däribland 

länder som är stora flaggstater, vilket skulle kunna vara problematiskt varje gång det finns ett 

behov av att hantera anspråk som uppkommit till följd av utsläpp av farliga och skadliga 

ämnen och som har internationella aspekter. Vidare skulle man kunna föreställa sig ett 

scenario där EU-medlemsstaternas grannländer vore parter i 2010 års HNS-konvention – 

Norge och Turkiet har redan undertecknat konventionen – och en incident skulle påverka både 

en EU-medlemsstat och ett grannland. I ett sådant fall skulle ersättningssökande och 

fartygsägare omfattas av olika (och inbördes motstridiga) system. 

Därför anser föredraganden att ett internationellt system, snarare än regionala lösningar, i 

syfte att säkra en enhetlig tillämpning av bestämmelser om ansvar och ersättning i samband 

med olyckor som förorsakats av fartyg som transporterar farliga och skadliga ämnen till havs 

genom EU är bättre lämpat, med tanke på sjöfartens världsomfattande handelskaraktär med 

gränsöverskridande effekter. 

Med tanke på den avsevärda andel av frakttransporter till havs som utgörs av last av farliga 

och skadliga ämnen, sjöfartshandelns världsomfattande karaktär och de gränsöverskridande 

effekter som olyckor som omfattar last av farliga och skadliga ämnen sannolikt får, anser 

föredraganden att det ligger i intresset för unionen som helhet att förfoga över ett enhetligt 

ansvarssystem som är tillämpligt på miljöskador till följd av sjötransport av farliga och 

skadliga ämnen. Detta kan åstadkommas endast om parlamentets rekommendationer noga 

beaktas av rådet och kommissionen. 

Föredraganden understryker att detta interimsbetänkande inte bör ses som ett hinder för 

skapandet av ett enhetligt ansvarssystem, utan som en insats för att se till att detta görs på det 

mest effektiva och rättvisa sättet, utan att försämra enhetlighet, integritet och verkan hos 

gemensamma bestämmelser i EU-lagstiftningen och utan att skapa alltför stora skillnader för 

skadelidande vid förorening (till exempel kustsamhällen, fiskare och så vidare) och 

sjöfartsindustrin. 
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Föredraganden vill således inleda en dialog med rådet och kommissionen för att utarbeta en 

samstämd EU-politik på området för ansvar och ersättning för miljöskador till följd av 

sjötransport av farliga och skadliga ämnen. 
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR ÖVER DEN 
RÄTTSLIGA GRUNDEN  

 

Pavel Svoboda 

Ordförande 

Utskottet för rättsliga frågor 

BRYSSEL 

Ärende: Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till rådets beslut om 

medlemsstaternas ratifikation, på unionens vägnar, av 2010 års protokoll till 

internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband 

med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, och om medlemsstaternas 

anslutning, på unionens vägnar, till detta protokoll, med undantag för aspekter 

som rör civilrättsligt samarbete [2015/0135 (NLE) – 13806/2015 – 

C8-0410/2015] 

 

Med en skrivelse av den 17 december 2015 uppmanade rådet parlamentet att godkänna 

ovannämnda förslag till rådets beslut.1 Med tanke på ändringen av den rättsliga grunden för 

rådets förslag beslutade utskottet för rättsliga frågor, som också är ansvarigt för innehållet i 

det föreslagna beslutet, vid sammanträdet den 28 januari 2016 att på eget initiativ kontrollera 

lämpligheten hos den rättsliga grunden för det förslagna rådsbeslutet, i enlighet med 

artikel 39.2 i arbetsordningen.  

 

Den 22 juni 2015 lade kommissionen fram ett förslag till rådets beslut om medlemsstaternas 

ratifikation, på unionens vägnar, av 2010 års protokoll till internationella konventionen om 

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

och om medlemsstaternas anslutning, på unionens vägnar, till detta protokoll, med undantag 

för aspekter som rör civilrättsligt samarbete (nedan kallat rådets beslut om ratifikation av och 

anslutning till 2010 års protokoll eller rådsbeslutet).2 Förslaget grundas på artiklarna 192 och 

218.6 a v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget). I 

artikel 218.6 a v i EUF-fördraget fastställs att avtal som gäller områden som omfattas av det 

ordinarie lagstiftningsförfarandet eller det särskilda lagstiftningsförfarandet och som kräver 

Europaparlamentets godkännande ska antas av rådet efter att Europaparlamentets 

godkännande har inhämtats. Artikel 192.1 i EUF-fördraget är en del av avdelning XX om 

miljö och möjliggör antagande av Europaparlamentet och rådet, i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet, av åtgärder som syftar till att uppnå de mål som avses i artikel 191 

EUF-fördraget. 

                                                 

 
1 Se 13806/15. 
2 COM(2015)0304. 



 

 

PE580.550v02-00 12/17 RR\1096367SV.doc 

SV 

 

Den 1 december 2015 offentliggjorde rådet sitt förslag till rådets beslut om ratifikation av och 

anslutning till 2010 års protokoll, vilket i stället baserar sig på artiklarna 100.2 och 218.6 a v i 

EUF-fördraget. Artikel 100.2 i EUF-fördraget är en del av avdelning VI om transporter och 

möjliggör antagande av Europaparlamentet och rådet, i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet, av lämpliga bestämmelser för sjöfart och luftfart.  

 

 

I. Bakgrund 

 

Ansvar och ersättning för skada som uppkommit till följd av särskilda typer av 

sjötransportverksamhet regleras på internationell nivå genom Internationella 

sjöfartsorganisationens konventioner, vilka bygger på samma grundläggande principer. Dessa 

principer är: strikt skadeståndsansvar för fartygsägaren, obligatorisk försäkring för att täcka 

skada för tredje man, direkt regressrätt mot försäkringsgivaren för personer som lidit skada, 

ansvarsbegränsning och – när det gäller olja och farliga och skadliga ämnen (nedan kallade 

HNS) – en särskild ersättningsfond som betalar skadestånd om detta överstiger gränserna för 

fartygsägarens ansvar.  

 

Internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport 

av farliga och skadliga ämnen från 1996 (nedan kallad 1996 års HNS-konvention) är den sista 

av Internationella sjöfartsorganisationens konventioner om skadeståndsansvar som 

fortfarande väntar på att ratificeras av ett antal stater för att träda i kraft. Protokollet från 2010 

(nedan kallat 2010 års protokoll) till 1996 års HNS-konvention innehöll nödvändiga 

ändringar för att åtgärda de problem som uppdagats i 1996 års HNS-konvention. 2010 års 

protokoll och bestämmelserna i konventionen, i dess ändrade lydelse enligt protokollet, ska 

läsas, tolkas och tillämpas tillsammans som ett enda instrument i enlighet med artiklarna 2 

och 18 i protokollet. En stats undertecknande, ratifikation eller godtagande av 2010 års 

protokoll upphäver tidigare undertecknande eller ratifikation från den statens sida av 1996 års 

HNS-konvention, i enlighet med artikel 20.8 i protokollet. Stater som ratificerar protokollet 

uttrycker sitt samtycke till att bli bundna av den konsoliderade texten till 2010 års 

HNS-konvention, som ett enda konsoliderat instrument för konventionen, vilket kommer att 

få verkan när 2010 års protokoll träder i kraft. 

 

I avsaknad av en klausul om regionala organisationer för ekonomisk integration i 

konventionen eller i protokollet ska medlemsstaterna ingå detta internationella avtal på 

unionens vägnar. Det föreslagna rådsbeslutet kommer därför att bemyndiga medlemsstaterna 

att, på unionens vägnar, ratificera eller ansluta sig till 2010 års HNS-protokoll och följaktligen 

bli bundna av reglerna i 2010 års HNS-konvention. 

 

 

II. Relevanta artiklar i fördraget 

 

Artikel 218.6 a v i femte delen (”Unionens yttre åtgärder”), jämförd med artikel 192 i 

EUF-fördraget i tredje delen (”Unionens politik och inre åtgärder”), presenteras som den 

rättsliga grunden för kommissionens förslag och har följande lydelse (understrykningar 

tillagda):  

 

Artikel 218 
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(f.d. artikel 300 i EG-fördraget) 

 

[...] 

 

6. Rådet ska på förslag av förhandlaren anta ett beslut om ingående av avtalet. 

Utom i de fall då avtalet uteslutande gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

ska rådet anta beslutet om ingående av avtalet, 

 

a) efter Europaparlamentets godkännande i följande fall: 

 

[...] 

 

v) Avtal som gäller områden som omfattas av det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet eller det särskilda lagstiftningsförfarandet om 

Europaparlamentets godkännande krävs. 

 

 

Artikel 192 

(f.d. artikel 175 i EG-fördraget) 

 

1. Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och 

efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén besluta om vilka 

åtgärder som ska vidtas av unionen för att uppnå de mål som anges i artikel 191. 

 

[...] 

 

Artikel 191 i EUF-fördraget har följande lydelse (understrykningar tillagda): 

 

Artikel 191 

(f.d. artikel 174 i EG-fördraget) 

 

1. Unionens miljöpolitik ska bidra till att följande mål uppnås: 

– Att bevara, skydda och förbättra miljön. 

– Att skydda människors hälsa. 

– Att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt. 

– Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem, 

särskilt för att bekämpa klimatförändringen. 

 

2. Unionens miljöpolitik ska syfta till en hög skyddsnivå med beaktande av de olikartade 

förhållandena inom unionens olika regioner. Den ska bygga på försiktighetsprincipen och på 

principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas 

vid källan och att förorenaren ska betala. 

 

[...] 

 

Det föreslagna rådsbeslutet baserar sig på artikel 218.6 a v i EUF-fördraget, jämförd med 

artikel 100.2 i EUF-fördraget, som har följande lydelse (understrykningar tillagda):  

 

Artikel 100 
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(f.d. artikel 80 i EG-fördraget) 

 

[...] 

 

2. Europaparlamentet och rådet får i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet 

fastställa lämpliga bestämmelser för sjöfart och luftfart. De ska besluta efter att ha hört 

Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. 

 

 

III. Rättspraxis i fråga om den rättsliga grunden 

 

Enligt domstolens fasta rättspraxis ska ”valet av rättslig grund för en rättsakt inom 

gemenskapen ... ske utifrån objektiva kriterier, som kan bli föremål för domstolsprövning ... 

bland annat rättsaktens syfte och innehåll”.1 En felaktig rättslig grund kan därför motivera ett 

upphävande av den berörda rättsakten.2 

 

När det gäller frågan om fler än en rättslig grund gäller följande: Om bedömningen av en 

åtgärd visar att det finns två avsikter med denna åtgärd eller att den har två beståndsdelar, av 

vilka den ena kan identifieras som den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller 

beståndsdelen, medan den andra endast är av underordnad betydelse, måste rättsakten ha en 

enda rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till den huvudsakliga eller 

avgörande avsikten eller beståndsdelen.3 Om en åtgärd samtidigt har flera avsikter eller 

beståndsdelar som är oskiljaktigt förbundna med varandra, utan att den ena är sekundär och 

indirekt i förhållande till den eller de andra, måste en sådan åtgärd baseras på de motsvarande 

olika rättsliga grunderna.4 

 

 

IV. Syftet med och innehållet i det föreslagna rådsbeslutet och 2010 års HNS-konvention 

 

Som anges ovan är syftet med det föreslagna rådsbeslutet att bemyndiga medlemsstaterna att, 

på unionens vägnar, ratificera och ansluta sig till 2010 års protokoll och följaktligen bli 

bundna av reglerna i 2010 års HNS-konvention.  

 

Närmare bestämt innehåller artikel 1 i det föreslagna rådsbeslutet ett tillstånd för 

medlemsstaterna att i unionens intresse ratificera och ansluta sig till 2010 års protokoll till 

HNS-konventionen. I artiklarna 2 och 3 fastställs åtgärder som medlemsstaterna bör vidta för 

att ratificera 2010 års HNS-konvention och inrätta ett system för rapportering av avgiftspliktig 

last enligt HNS-konventionen. Artiklarna 4 och 5 innehåller de slutliga bestämmelserna när 

det gäller datumet för ikraftträdandet av beslutet och dess adressater, dvs. medlemsstaterna.  

                                                 

 
1 Mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009, I-7585, punkt 45 och mål C-130/10, 

parlamentet mot rådet, REG 2012, punkt 42, och där angiven rättspraxis. 
2 Yttrande 2/00 över Cartagenaprotokollet, REG 2001, s. I-9713, punkt 5. 
3 Mål C-137/12, kommissionen mot rådet, EU:C:2013:675, punkt 53; mål C-411/06, kommissionen mot 

parlamentet och rådet, REG 2009, s. I-7585, punkt 46 och där angiven rättspraxis; mål C-490/10, kommissionen 

mot rådet, EU:C:2012:525, punkt 45; mål C-155/07, parlamentet mot rådet, REG 2008, s. I-08103, punkt 34. 
4 Mål C-211/01, kommissionen mot rådet, REG 2003, s. I-08913, punkt 40; mål C-411/06, kommissionen mot 

parlamentet och rådet, REG 2009, s. I-7585, punkt 47; mål C-178/03, kommissionen mot Europaparlamentet och 

rådet, REG 2006, s. I-107, punkterna 43–56.  
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När det gäller syftet med och innehållet i 2010 års HNS-konvention anges följande i 

utlåtandet från parlamentets rättstjänst:1 

Syftet med 2010 års HNS-konvention är att säkerställa lämplig, effektiv och snabb 

ersättning för förluster eller skada på människor, gods och miljö som en följd av 

sjötransport av farliga och skadliga ämnen. Konventionen omfattar både skada till 

följd av förorening och skada förorsakad av andra risker, till exempel bränder och 

explosioner. Konventionen omfattar frågor om ansvaret för skada på människor, gods 

och miljö, ersättning för sådan skada från den internationella fonden för farliga och 

skadliga ämnen samt bestämmelser om anspråk och talan [...].  

 

Rent konkret kan nämnas att artikel 3 a tar upp skador som kan vara miljöskador eller skador 

av annat slag; artikel 3 b tar upp miljöskador; artikel 3 c tar upp skador av annat slag och 

artikel 3 d omfattar åtgärder för att förhindra eller minimera miljöskador eller skador av annat 

slag. Konventionen innehåller allmänna bestämmelser i artiklarna 1–6 och därefter följande: i 

kapitel II (artiklarna 7–12) bestämmelser om ansvar vid skada som omfattas av konventionens 

tillämpningsområde; i kapitel III (artiklarna 13–36) bestämmelser om skadeersättning av den 

internationella fonden för farliga och skadliga ämnen (HNS-fonden); i kapitel IV 

(artiklarna 37–42) bestämmelser om anspråk och talan.2 Kapitel V och VI avser 

övergångsbestämmelser och slutbestämmelser.  

 

 

V. Fastställande av lämplig rättslig grund 

 

Valet av en rättslig grund för en EU-åtgärd måste som nämnts ovan göras på grundval av 

objektiva faktorer som kan prövas i domstol, framför allt åtgärdens syfte och innehåll. Det är 

dessutom uteslutet att använda två rättsliga grunder om de förfaranden som föreskrivs för de 

båda grunderna är oförenliga med varandra eller när en kumulering av rättsliga grunder kan 

påverka parlamentets rättigheter. Både artikel 100.2 i EUF-fördraget – som föreslagits av 

rådet – och artikel 192.1 i EUF-fördraget – som föreslagits av kommissionen – föreskriver att 

Europaparlamentet och rådet ska tillämpa det ordinarie lagstiftningsförfarandet och fastställa 

lämpliga förfaranden på transportområdet respektive miljöområdet. Eftersom syftet med det 

föreslagna rådsbeslutet är att bemyndiga medlemsstaterna att ratificera eller ansluta sig till 

2010 års HNS-protokoll och, följaktligen, bli bundna av bestämmelserna i 2010 års HNS-

konvention – som i sin tur syftar till att säkerställa lämplig, effektiv och snabb ersättning för 

förluster eller skada på människor, gods och miljö som en följd av sjötransport av farliga och 

skadliga ämnen – kan det dessutom konstateras att miljöaspekten på intet sätt kan anses vara 

”endast av underordnad betydelse”.  

Det verkar därför som om 2010 års konvention fullföljer flera mål och har flera beståndsdelar 

som är oskiljaktigt förbundna med varandra. Å ena sidan innehåller konventionen principen 

om att ”förorenaren ska betala” och principen om förebyggande åtgärder i händelse av 

miljöskador samt bestämmelser om ansvar och ersättning för miljöskador. Å andra sidan har 

den som mål att genomföra en konvention som ingåtts inom ramen för Internationella 

sjöfartsorganisationen och som syftar till att reglera skador som förorsakats till följd av 

sjötransporter, även andra skador än miljöskador förorsakade av sjötransporter, samt att 

                                                 

 
1 SJ-0066/16, s. 3 
2 Kapitel IV tas upp i ett separat förslag till rådsbeslut. 
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minimera sådana skador. Konventionen innehåller därför bestämmelser om ansvar och 

ersättning för andra skador än miljöskador. 

 

Det kan därför, i enlighet med domstolens rättspraxis, konstateras att det föreslagna 

rådsbeslutet bör baseras på artikel 100.2 i EUF-fördraget och artikel 192.1 i EUF-fördraget, 

jämförd med artikel 218.6 a v i EUF-fördraget. 

 

 

VI. Slutsats och rekommendation 

 

Det föreslagna rådsbeslutet syftar till att bemyndiga medlemsstaterna att på unionens vägnar 

ratificera eller ansluta sig till 2010 års HNS-protokoll och därmed bli bundna av 2010 års 

HNS-konvention. Denna konvention omfattar dock inte bara miljöskador (eftersom den 

genomför principen om förebyggande åtgärder och principen om att förorenaren ska betala), 

utan också andra skador än miljöskador, förorsakade av sjötransport av vissa ämnen. Av dessa 

skäl, och mot bakgrund av det som sagts ovan, utgör artiklarna 100.2, 192.1 och 218.6 a v i 

EUF-fördraget de lämpliga rättsliga grunderna för förslaget.  

 

Vid sammanträdet den 17 februari 2016 beslutade utskottet för rättsliga frågor därför 

enhälligt1 att den korrekta rättsliga grunden för det föreslagna rådsbeslutet är artiklarna 100.2, 

192.1 och 218.6 a v i EUF-fördraget 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

                                                 

 
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, Kostas 

Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, António Marinho e Pinto, 

Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka. 
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN 
I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 

Antagande 24.5.2016    

Slutomröstning: resultat +: 

–: 

0: 

21 

0 

2 

Slutomröstning: närvarande ledamöter Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, 

Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa 

Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer 

de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří 

Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel 

Voss, Tadeusz Zwiefka 

Slutomröstning: närvarande suppleanter Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu 

Slutomröstning: närvarande suppleanter 

(art. 200.2) 

Jens Nilsson 

 
 


