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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 

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

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
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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
(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.

[...]
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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
(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 

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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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. 

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 

1 SJ-0066/16, s. 3
2 Kapitel IV tas upp i ett separat förslag till rådsbeslut.
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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 
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.


