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Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen ges en redogörelse for utvecklingen av den internationella linjesjöfarten och systemet med linjekonferenser (sammanslutning av
linjerederierl samt för tillkomsten av och innehållet i en konvention om en
uppförandekod för linjekonferenser som utarbetats inom FN: s organ för
handel och utveckling, UNCTAD.
Det föreslås att Sverige vid lämpligt tillfälle ansluter sig till konventionen. Sveriges anslutning föreslås i propositionen anknyta till den lösning
för anpassning till koden som utarbetats inom den Europeiska gemenskapen. EG.
I propositionen liiggs fram förslag till den lagstiftning som erflirdras för
all Sverige skall kunna tillträda konventionen. Denmt lagstiflning innd1{iJler jämväl bestämmelser som motsvarar relevanta delar av den förord11i11g
som antagits av EG: s r[id angf1endc medlcmsstaternas ratifikation av eller
anslutning till konventionen.
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Förslag till
Lag med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april
1974 om en uppförandekod för linjekonferenser
Hiirigenom fiireskrivs följande.

Allmänt
1 § Denna lag skall tilHimpas pil den linjesjöfart som bedrivs av linjekonferenser i handeln mellan de stater som har anslutits till den i Geneve den 6
april 1974 avslutade konventionen om en uppförandekod för linjekonfcn:nser.

2§ K<1p. 1-V samt kap. Yl. art. 23-25, 26(2), '27.19. 31-38 och 40-45 i
konventionen skall i sin engelska text gmla som svensk lag, om inte annat
framgilr av det följande. Konventionens engelska text jämte en svensk
översiittning iir intagen i bilaga till denna Jag.
Regeringen fullgör de uppgifter som enligt konventionen ankommer på
behörig myndighet, om inte annat föreskrivs i denna lag.
Vid tilliimpningen av konventionen skall iakttas vad si:im föreskrivs i dd
följande.
3 § Frågan om ett linjerederi i Sverige skall fö delta som svenskt nationellt linjerederi i en konferens avgörs genom förhandlingar mellan de
svenska medlemmarna av konferensen eller. i frilga om en ny konferens,
dl· svenska rederier som avser att ingå i konferensen. Uppnii~ inte enighet,
kan regeringen pil begäran av ett av de berörda rederierna utse det rederi
eller di:: rederier som skall få delta i konferensen som svenskt nationdlt
linjerederi.

Undantag fran tillämpning av konventionens regler om lastuppdelning m.m.
Reglerna i art. 2. 3 qch 14 (9) i konventionen giiller inte i handeln
mellan Sverige och andra stater som är medlemmar i Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD-stater). Inom konft:renser
som bt:tjiinar handeln mdlan OECD-stater skall förfarandet enligt kap. VI i
konventionen inte tillämpas på tvist som enligt avtal mellan parterna skall
biliiggas genom annat förfarande.
Bcstämmdscrna i första stycket skall dock inte p[1vaka möjligheterna
för ett linjerederi hemmahörande i konventionsanslutel utvecklingsland att
delta som rederi från tredje land i handeln mellan Sverige och annan
OECD-stat i enlighet med principerna i art. 2 i konventiom:n. Detta gäller
undt:r förutsättning att rederiet är erkänt som nationellt linjerederi och
antingen är medlem i den konferens som betjänar handeln i fraga dlcr iir
hcriittigal att vinna intriidt: i en sådan konferens t:nligt art. I (3) i konventionen.
4§

5 ~ Niir en linjekonferens tillämpar någon form av marknadsdelning enligt
art.'.! i konvc;11ionen. skall den lastvolym omfördelas som enligt konventionen varje grupp av nationella linjerederier hemmahörande i OECDstater eller linjen:derier frfm OECD-stater som deltar som tredjelandsseglan: iir hcriilligade till. om inte beslut om annat fattas av samtliga rederier
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som är medlemmar av konferensen och omfallas av omfön.klning~n:g
lcrna. Beslul om omfördelning skall syfta 1ill all ge samtliga sådana rederier en rällvis andel av konferensens trafik.
De andelar som efter omfördelning tilldelas ett linjerederi skall hi:stiimmas med utg~lngspunkl i si:dvanliga affiirsmiissiga prin('iper med siirskild
hänsyn till
a) den last volym som transporteras av konferensen och som hiirrör fnin
de OECD-statcr vilkas utrikeshandel den betjänar.
b) linjerederiernas tidigare deltagande i den linjefart som omfattas av
marknadsdclningen,
e) den lastvolym som transporteras av konferensen och som skeppas
över OECO-slaters hamnar,
d) behoven hos de avlastare vars gods transporteras av konferensen.
Kan överenskommelse om omfördelningen av transportandelarna inle
träffas, skall frågan pä begäran av någon av parterna hiinskjulas till förlikning enligt delta stycke. Parterna skall utse en eller !lera förlikningsmiin.
Kan parterna inte enas härom, skall vardera av dem utse en förlikningsman
och de sålunda utsedda förlikningsrnännen tillsammans välja en tredje,
som skall fungera som ordförande. Skulle nilgon part underlflta all utse
förlikningsman eller kan de av parterna utsedda forlikningsmänncn ime
komma överens om ordförande. skall presidenten i ln1ernationella handelskammaren. på begäran av någon av parterna. utse de l'örlikningsmän
som behövs. Förlikningsmännen beslutar själva om det förfarande som
skall följas. Deras arvode betalas av partana. Tvist som inte biliiggs
genom förlikning kan hänskjutas till skiljedom. om parterna är eniga om
delta. Fördelningen av lransportandelar skall regelbundet ses över vid i
förväg bestämda tidpunkter. Vid översynen skall särskilt beaktas alt avlastarna får tillgång till ändamålsenliga och effektiva transporter.
Ogiltighet
Villkor i konferensavtal som inte uppfyller de krav som stiills i klrnventionen kan förkbras vara ogiltigt i den del det strider mol konventionen. Detsamma gäller i fråga om villkor i avtal om marknadsddning m:h
i lojalitetsöverenskommelsc. Har villkoret silll:m betydelse för avtalet att
det inte skäligen kan krävas att detta i övrig! skall gälla med oförändrat
innehåll, får avtalet i sin helhet lämnas utan avseende.

6§

Jurisdiktion m- m.
7 § Talan som gäller tillämpningen av bestämmelserna i konventioni:n
eller som på annat säll ri.ir riittsforhällanden som är reglerade i denna lag
får väckas vid svensk domstol
a) om den gäller en konferens som betjänar svensk utrikeshandel.
h) om talan riktas mot någon som har hemvisl hiir i riket.
c) om talan rikas mot någon som på grund av avtal skall svara hiir,
d) om talan riktas mot någon som med hi111syn till sakens anknytning till
svenska förhållanden bör svara här.
Talan kan avvisas, om 1visten på grund av anknytning lill en annan stat
eller med hänsyn till omstiindighelerna inte är ägnad all avgöras hiir.
En fordran som grundar sig på ett rättsforhållandc som är rcgkral i
konventionen är preskriberad. om talan inte har viickts inom t vii <ir efter
det all fordringen uppkom. Har inom den tiden sådan! forlikningsförfa-
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rndc ~om anges i kap. VI i konventionen inletts, preskriberas fordringen
ex miinadcr efler Ji:t att förfarandet avslutades, om inte pn.~skription
1tri1ffar senare enligt t vfi{irsrcgcln. Gäller talan annal än penningfordran
:iknas liden friin Jet all den omständighelen inträffade som yrkandet
iinför sig till.
§ Angiicnde si1dana förhandlingar som anges i kap. VI i konventionen
.iiller
a) att linjekonferens och organisation av avlastare kan vara part,
bl att en u11derriittelse till en linjekonferens eller en organisation av
,vlastare skall anses utgöra underrättdse till varje medlem av en sådan
~onferens dlcr avlastarorganisation,
c) att underrättelser till en linjekonferens eller en organisation av avlasare skall s~indas till adressen för konferensens eller avlas1arorganisa1io1ens huvudkontor,
dl att. om linjekonferensen eller avlastarorganisationen undi:rlätit att
·egistn:ra adrös eller inte har nf1got huvudkontor, underrättelse till vilken
;om helst av medlemmarna skall anses utgöra underräuelse till konferen;en eller avlastarorganisationen.
~§

Mäl angående tvist som avses i 7 §skall förklaras vilande, om
al tvisten rör en fråga som är föremål för internationellt förlikningsförfarande enligt bestämmelserna i kap. VI i konventionen,
b) tvisten inte har varit föremål för internationellt forlikningsforfarande
•1v angivcl slag och någon av parterna begär att tvisten skall hänskjutas till
sädant fo1forande.
Har ett mål förklarats vilande enligt första sycket, får det återupptagas
niir förlikningsförfarandet har avslutats utan att förlikning natts eller del
visas att fråg;rn om förlikning eljest har förfallit.
10 § Miil enligt 7 §prövas av den tingsriill som är behörig enligt 336-337 §§
sjölagen ( 1891: 35 s. I). Finns inte behörig sjöriittsdomstol, fär talan väckas
vid Stockholms tingsrätt.

Verkställighet av rekommendation erter internationell förlikning
11 § En rekommendation som har utfärdats vid ett förlikningsfl'lrfarande
enlig! kap. VI i konventionen gäller här i riket mellan parter som godkänt
den, om inte den part mot vilken rekommendationen åberopas visar.
a) att någon av de parter som godkänt rekommendationen inte var
behörig till det.
o) att rättsstridigt tvång eller svikligt förledande inverkat vid tillkomsten
av rekommendationen, eller
c) att tillsiittandet av förlikningsmännen eller förlikningsförfarandel stått
i strid med bestiimmelscrna i konventionen.
En rekommendation gäller inte heller. om den är oförenlig med grunderna for r:insordningen här i riket.
Om niigon av de omständigheter som anges i första och andra styckena
rilrcligger i fråga om endast en del av rekommendationen, skall denna gälla
i iiterstiiende delar, om de kan särskiljas.
12 ~ Ansökan om verkställighet av en rekommendation görs hu~ Svea
hovri111. Rekommendationen skall ges in i original eller i beslyrkt kopia.
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Om en handling i iircndct iir avfattad ril annat friirnmamtc srr:ik iin danska
o..:h norska. skall handlingen iltfiil_ia~ av en hestyrkt iiver~iittning till svenska.
Motparten skall beredas tillfälle all yttra sig iivcr ansökningen.
Bifalls ansökningen. vcrkstiills rekommendationen s{1som lagakraftiigande dom. om niigot annat inte fiimrdnas med anledning av lalan mol
hovrättens beslut.
Denna lag triidcr i kraft den dag regeringen hcstiimmcr.
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Bilaga
Öl'l'l'.liitll1i11g

Conwntion on a Code of Conduet for
Liner Conferenees

Konvention om en uppförandekod för
linjekonferenser

OBJECTl\'ES ANll PRINCll'LES

SYFTEN OCH PRINCIPER

Th<' Co11trncti11g Parties to thl' prc.1·011
Ct1111·c11tio11.

Desiring to improvc thc liner conference
system.
l?ccog11i::i11g thc need for a universally ncceptahle code of cnnduct for liner conferences.
Taking into account the special needs and
problems of the developing countries with
respcct to thc activitics of liner confcrences
scrving their forcign trade.
Agreci111< to renect in the Code the following fundamental ohjectives and hasic principles:
·
ta) the ohjcctivc lo facilitate the orderly
exransion of world sea-borne trade:
tb) the ohejctive It' stimulate the development of regular and eflicient liner services
adequate to the rcquiremenls of tht: trade
concerned:
t c I t hc ohject ive to en sure a halance of
interests hetwecn suppliers and users of lincr
shipping services:
tdl the principlc that confcrence rractices
should not involve any discrimination against
the shipowncrs. shirpcrs or thc foreign tradc
of any country:
te) the principle that conferences hold
mcaningful consultations \Vilh shippers· organizati<.ins. shippcrs' representatives and shippers on matters of common interesl. with.
upon. rcquesl. the participntion of appropriate authoritics:
m the principlc that conferences should
make availahle to intcrcstcd p;irties pertint:nt
information ahout thcir activities which are
relevnnt lo those parties and should publish
meaningful information on their activities.
/-1111'1' agreed as follows:

De fiirdra1:.1"s/11t1111de parterna till denna
kom ·c 11 t ion,
Som iinskar förbättra linjekonfcrenssyslemet,
Som insc•r behovet av en uppförandekod
för lin,iekonfcren!'>er. som vinner allmänt internationellt erkännande.
Som heaktar utvecklingsländernas specielln behov och prohlt:m när det gäller verksamheten hos linjekonferenser som betjänar
deras utrikeshandel.
Som enats om att i koden ge uttryck för
följande huvudsyften och grundprinciper:
a) syftet att friimja en ordnad utveckling av
den sjöburna världshandeln:
b) syftet att stimulera utvecklingen av reguljär och effektiv linjetrafik som motsvarar
den aktuella handelns behov:
c) syftet att säkra balans mellan intressen
som erbjuder och som anviinder linjesjöfartstrafik:
d I principen att konferensernas agerande
inte får innebära nf1gon diskriminering av redare. avlastare eller n[1got lands utrikeshandel;
el rrincipen att konferenserna håller meningsfulla konsultationer med avlastarorganisationer. med företrädare för avlastare och
med avlastare i frågor av gemensamt intresse. med deltagande <1v berörda myndigheter om dessa sil begär:
f) principen att konferenserna hör tillhandahålla intresserade rarter lämplig information om sin verksnmhet som iir relevant för
dessa och bör rublicera relevant information
om sin verksamhet.
liar c·1w/.I' om följande:

PART ONE

DEL ETT

CHAPTER I:
f>HINITIO!'\/S

KAPITEL I
IJlfflNrTIONF.R

f.i11a COll{i>rc111·1· or ('11/lfc•rellCI'

Li1!i<'kc11(/i'rc11.1 eller kc11(/i·rl'/1.1

A group of two or mon: vessel-operating

En grupr av tvi\ eller llera rederier. som

7
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carriers which rrovides intcrnati1lflal liner
services for the carriagc of cargo on a rarticular routc nr routcs within srecified geograrhical limits and which has an agrccmenl
or arrangemcnt. whatcver its nature. within
the framework of which thcy orcrate under
uniform or common freight rates and any other agreed conditions with resrect to the rrovision of liner services.

tillhandah:"tller internationell lin.ietralik fiir
transrort av last pil viss rutt eller vissa rutter
inom hestiimda geografiska griinser och som
har ett avtal eller ett arrangemang. av vad
natur det vara 1rn"mde. inom ramen för vilket
den utför transporter med enhetlig eller gemensam fraktsiittning och eventuella andra
överenskomna villkor avseende tillhandahilliandet av linjctralik.

Natio11al slrippi11g li11c
A national ~hipring line of any given country isa vessel-orerating carrier which has ils
head office of management and its effective
control in that country and is recognized as
such hv an aprrorriate authority of that
country or under the law of that country.
Lines helonging 11' and orerated hy a joint
venture involving two or more countries and
in whose equity the national interests. ruhlic
and/or rrivat('. of those countries ha ve a suhstantial ·;hare and whosc hcad office of management and whose effective control is in one
of those eountries can hc recognized as a
national linc hy the arpropriate authorities of
those countries.

Nationellt /i1!icr1·dl'ri
Ett nationellt linjerederi i ett visst land ;ir
ett rederi. som har sitt huvudkontor och faktiska ledning i det landet och sllm iir erkänt
som sådant av det landets behöriga m~'n
dighet eller enligt det landets lag.

Third-m1111trv sliipping lin<'
A vessel-operating carrier in its orerations
between two countries of which it is not a
national shipping line.

Tr1•t(ic-la11ds lit(il'f<'deri
Ett rederi när det trafikerar t v:I liinder och
inte är nationellt linjerederi i ni"1got av dessa
liinder.

Slrippcr

A 1·/astarl'

A rerson or entity who has entered into. or
who demonstrates an intention to enter into.
a contractual or other arrangement with a
confercnce nr shipping line for the shipment
of gomb in which he has a heneficial interest.

Fysisk eller juridisk person som har intriitt
i eller ger tillkänna en avsikt att intriida i ett
kontraktshundel eller annat arrangemang
med en konferens eller ett linjerederi for
transport av gods i vil~l han har ett vinstintresse.

Slrippc1 .. s org1111ia1tio11
An associ<Hion or equivalent hody which
promotes. represcnts and protects the interests of shirrers and. if those authorities so
desire. is recognized in that capacity by the
appropriate authority- or authorilies of the
country whose shippers it represents.

A l"!a.H11rorganisatio11
En sammanslutning eller jämförbar organisation som främjar. företriider och skyddar
avlastares intressen och ~om iir erkiind i
denna egenskap av behörig myndighet eller
myndigheter - om dessa finner det önskviirt
- i det land vars avlastare den företräder.

Goods rnrried hy tlre cm!frrenn•

Gods som transporteras !Il' ko1!ft're11sen
Last som transporteras av linjerederier
som är medlemmar av en konferens i enlighet
med konferensavtalet.

Cargo transportcd by shipping lines members of a confcrence in accordance with the
confcrence aµreernent.

Linjerederier som tillhör och drivs av ett
företag. med gemensamt risktagande mellan
medlemmar frfm två eller flera Hinder och i
vars kapital nationella intressen i dessa
Hinder - allm;inna och/eller enskilda - har
en hetydande andel och som har sitt huvudkontor och faktiska ledning i ett av dessa
Hinder. kan erkiinnas som ett nationellt linjerederi av behöriga myndigheter i dessa
länder.
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4pr1ro11riatl' 11111/writy
Either a govcrnmcnt or a body dcsignatcd
1y a govcrnmcnt or hy national legislalion lo
perl"orm any of the functions ascrihcd lo such
Juthorily hy lhe provisions of lhis Code.
f'romotio1111/.fi·dght rnt1·
t\ ratc institutcd for promoting the carriage
~if non-traditional exports of the country con-

Bcl1iirig myndighet
En regering eller ett organ som av regering
eller nationcll lagstiftninir utsetts att utöva de
funktioner som genom hcstiimmclscrna
denna kod iiliigges s;°1dan myndighet.
Frii11~j1111d1· ,!i-akt

~crncd.

En frakt som tillkommit för att friimja
transporten av icke-traditionell export fdin
vederbörande land.

Special _fi-cight mtl'

Spc<·icll.fi"11kt

t\ prcfen:ntial frcight rate. othcr than a
pmmotional frcight ratc. which may be negotiatcd hetween thc parties concerncd.

En preferensfrakt. annan iin främjande
frakt. som kan överenskommas mellan berörda parter.

CHAPTER Il:

KAPITEL Il

RELATIONS AMONG MEMBER
LINES

RELATIONER MELLAN KONFERENSMEDLEMMAR

Articlc I

Artikel I

MEMHERSHIP

MEDLEMSKAP

(I I Any national shipping linc shall have
thc right to hc a full mcmhcr of a confcrcncc
which serves thc forcign trade of its country.
suhject lo thc critcria set out in Article 1(2).
Shipping lincs which arc not national lines in
any lrade of a confercnce shall havc thc right
lo hccome full mcmbcrs of that conferencc.
subjcct to the criteria set out in Article 1(2)
and ()I and to the provisions rcgarding the
sharc of trade as set out in Article 2 as regards lhird-country shipping lines.

I. Varje nationellt linjerederi skall ha riill
att vara fullvärdig medlem av en konferens
som betjänar dess lands utrikeshandel. p:°1
villkor all den uppfyller de förutsiittningar
som anges i artikel I. punkt ::!. Linjerederier
som inte är nationella linjerederier i nilgon del
av den handel som betjänas av konferensen
skall ha rätt att bli fullvärdiga medlemmar av
en siidan konferens på villkor att de uppfyller
de kriterier som anges i artikel I, punkt 2 och
3. och med iakttagande av bestämmelserna
om lastuppdclning som anges i artikel ::! beträffande tredje-lands linjerederier.
2. Ett linjerederi som ansöker om medlemskap i en konferens skall bevisa sin förmåga och avsikt - som. under förutsättning
att hestiimmelserna i denna paragraf är uppfyllda. kan omfatta användningen av chartrat
tonnage - all driva en reguljär. liimplig och
effektiv tralik under längre tid inom konferensens ram och i övercnsstiimmelse med
konferensavtalet: linjerederiet skall :°1taga sig
att efterkomma alla konferensavtalets hcst~immelscr och villkor och skall - om konferensavtalet kriiver det - deponera en garantisumma för all tiicka var:ie utcstiicndc ekonomisk förpliktelse i hiindclse av senare uttriidc. avstiingning eller uteslutning fr<°in medlemskap.
3. Vid hd1andlingen av en ansökan om

C!I A shipping line applying for membership of a confcrencc shall furnish evidence of
its ahility and intentitm. which may include
thc usc of chartercd tonnage. provided the
critcria of this paragraph are met. to operate
a regular. adequate and eflicient service on a
long-term hasis as dcfincd in the conferencc
agrecmcnt within thc framcwork of the conferencc. shall undcrtake lo abidc by all the
terms and conditions of thc conference agrcemcnt. and shall deposit a financial guarantce
to cover any oul\tanding financial obligation
in the evcnt of suhscqucnt withdrawal. suspension or cxpulsion from mcmbcrship. if so
rcquircd under the confcrem:e agrcement.
()I

In considcrinir an application for mcm-
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hership hy a shipping fine which is not a
national fine in any trade of the confcrence
concerned. in addition to the provisions of
Article 112). thc following criteria. illfa alia.
should be taken into account:
la) thc existing volume of the trade on the
route or routes served by the conference and
prospecls for ils growth:
(b) the adequacy of shipping space for the
existing and prospective volume of tradc on
the routc or routes servcd hy the Cllnkrcnce:
lc) the prohalc effecl of admission of the
shipping line to thc conference on the efficicncy and quality of thc conferenee service:
Id I the current participation of the shipping
fine in trade on the same route or routes
outside lhe framcwork of a confcrence: and
(e) the current participation of the shipping
fine on thc same route or routcs within the
framewt•rk of another confcrencc.
The abovc critcria shall not be applied so
as lo suhvcrt the implementation ofthe provisions rclating to participation in trade set out
in Articlc 2.
141 An application for admission or readmission to memhership shall be promptly decided upon and the decision communicated
hy a confcrence to an applicant prompt ly,
and in no case later than six months from the
date of application. When a shipping fine is
refused ad mission or readmission the confercnce shall. at the same time. give in writing
thc grounds for such refusal.
(.'.il Whcn considering applicatiuns for admission. a confcrence shall take into account
the views pul forward hy shippers and shippers' organizations of the countries whose
tradc is carried by the conference. as well as
thc views of appropriate authorities if they so
request.
161 In addition to thc criteria for admission
set ml! in Article I (2), a shipping fine applying for readmission shall also give cvidence
of having fullillcd its obligations in accordance with Article 4( I) and (4). The confcrence may give special scrutiny to the circumstanccs under which the fine lett the confercncc.

medlemskap friin eft linjerederi som inte
nationellt linjerederi i niigon del av den ha
del som hetjänas av den hcriirda konfcrc
sen. skall hänsyn tas till - förutom hest;i1
melserna i artikel 1. punkt 2 - hl. a. l\iljan·
kriterier:
a) den befintliga omfattningen av handc
och dess ökningspotential p;"i den rutt eller
rutter som trafikeras av konferensen:
bl tonnagets tillriicklighet för den hefintli
och framtida omfattningen av handeln pil d
rutt eller de rutter som trafikeras av konl
rensen:
c) den effekt linjerederiets inträde i konl
rensen kan antagas få pf1 konferen-,;trafike
effektivitet och kvalitet:
d) linjerederiets nuvarande marknadsam'
på samma rutt eller rutter utanför ramen f
en konferens: och
e) linjerederiets nuvarande deltagande
samma rutt eller rutter inom ramen för ,
annan konferens.
Ovannämnda kriterier skall inte anviind
så, att de hindrar tilliimpningen av de bestii1
melscr om marknads;uidelar som anges i ar
kel 2.
4. En ansökan om medlem,.kap eller c
förnyat medlemskap skall hchandlas skyn
samt och konferensen skall delge sökan
beslutet skyndsamt. och i intet fall senare
sex månader från ansökningsdatum. Om •
linjerederi nekas medlemskap eller förn}
medlemskap skall konferensen samtid
skriftligt ange grunderna för nekandet.

5. Vid hehandlingen av medlemsanst'
ningar skall konferensen överviiga de s~
punkter som framförs av avlastare och avi;
tarorganisationer i de Hinder vilkas ham
transporteras av konferensen så viil som ·
behöriga myndigheters synpunkter. om de~
så begär.
6. Utöver de kriterier för medlemskap Sl
anges i artikel I. punkt 2. skall ett linjerede
som ansöker om förnyat medlemskap. ock
förete hevis på att det har fullgjort sina f1
pliktclser enligt artikel 4. punkt I och 4. Kr
ferensen fi'tr göra en siirskild utredning <
omständigheterna när linjerederiet liimna
konferensen.
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,rticlc 2
'ARTICIPATION IN TRADE
(I I Any shipping line admitted to memherhip of a conference shall have sailing and
:iading rights in the trades covered by that
onference.
(2l When a conference operalcs a pool. all
hipping lincs members of thc conference
crving the trade covered by the pool shall
1ave the right lo participate in the pool for
hat trade.
1.1 I For the purpose of detcrmining the
.hare of trade which memher lines shall have
he right to aequire. the national shipping
ines of each country. irrespective of the
rnmher of lines. shall be regardcd as a single
:roup of shipping lines for !hat country.
(4) When determining a share of trade withn a pool ef individual memher lines andior
iroups of national shipping lines in accorlancc with Article 2(2). the following princi1les regarding thcir right of participation in
.he trade carried hy the confercnce shall t>e
.ihserved. unless otherwise mutually agreed:

(aJ The group of national shipping llnes of
of two countries the foreign trade heween which is carried hy the conference
;hall have equal rights to participatc in the
'reight and volume of traflic gcnerated hy
their mutual forcign trade and earried hy the
;onference;
!hl Third-country shipping lincs. if any.
;;hall have the right to acquire a significant
part. such as 20 per cent. in the freight and
volume of traffic generated by that trade.
~ach

!.'il lf. for any one of the countries whose
trade is carried hy a conference, there are no
national shipping lines participating in the
carriage of that trade. the share of the trade
to which national shipping lines of that country would be entitlcd under Article 2<4) shall
he distributed among the individual member
lines participating in the trade in proportion
to their respective shares.
(6) If the national shipping lines of one
country decide not to carry their full share of
the trade. that portion of their share of the
trade which they <lo not carry shall he distrihuted among the individual member lines participating in the trade in proportion to their
respective shares.
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ArrikC'f 2

MARK!\IADSANDELAR

I. Varje linjerederi som beviljas medlemskap i en konferens skall ha avgångs- och
lastningsrättigheter i den trafik som konferensen hetjiinar.
2. Om en konferens driver en pool. skall
alla linjerederier. som är medlemmar av den
konferens som betjänar den tralik som omfattas av poolen. ha rätt att delta i poolen.
3. Vid fastställandet av vilken andel i trafiken som medlemslinjerna skall ha riitt att
uppnii, skall de nationella linjerederierna oavsett deras antal - i varje land anses som
en enda grupp av linjerederier för det landet.
4. Vid fastställandet av andel i trafiken
inom en pool för individuella medlemsrederier och/eller grupper av nationella linjerederier i enlighet med artikel 2. punkt 2. skall
följande principer ang~iende deras rätt till
marknadsandel i den av konferensen utförda
trafiken iakttas. om inte annat ömsesidigt
överenskommits:
a) den nationella gruppen av linjerederier
friin vart och ett av två länder diir utrikeshandel dem emellan transporteras av konferensen skall ha rätt till lika andel i den frakt och
den transportvolym som uppkommer av
deras inbördes utrikeshandel och som hanteras av konferensen:
b) tredje-lands linjerederier, om sf1dana
deltar i konferensen. skall ha riitt att uppn{1
en betydande andel. sf1som 20 i;,;,. i den frakt
och den transportvolym som hiinför sig till
denna handel.
5. Om det i något av de länder vars handel
betjänas av en konferens inte finns några nationella linjerederier som deltar i transporten
av denna handel. skall den andel i trafiken.
till vilken detta lands nationella sjiifartslinje
skulle vara berättigad enligt artikel 2. punkt
4. fördelas på de individuella medlemslinjer
som deltar i trafiken i proportion till deras
respektive marknadsandelar.
6. Om ett lands nationella linjerederier beslutar att inte utnyttja hela sin andel i trafiken. skall den del av deras andel i trafiken
som de inte utnyttjar fördelas bland de enskilda linjerede.rier i konferensen som deltar i
trafiken i proportion till deras respektive andelar.
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17l lf thc national shipping lincs of the
counlries concerncd do not participate in the
trade between those countrics covered hy a
conferencc. the shares of trade carried by the
confcrcnce hetween those countries shall be
allocatcd betwccn thc participating mcmber
lines of third countries hy commercial negoti<itions hetween those lines.
(8) The national shipping lincs of a region.
members of a confercnce. at one end nf the
tradc covered hy thc conference. may redistributc among themselves hy mutual agreement thc sharcs in trades allocated lo !hem.
in accordancc with Articlc 2(4) to (7) inclusivc.
(9) Suhject to the provisions of Article 214)
to (8) indusive regarding shares of trade
among individual shipping lim-=s or gro11ps of
shipping lines. pooling or tradc-sharing
agreemcnts shall he reviewed by thc conference periodically. at intervals lo hc stipulated
in those agreemcnts and in accordancc with
critcria to he spccified in the conference
agreement.
( 10) The application of thc present Article
shall commence as soon as possible after entry into force of the present Convention and
shall he complcted within a transition period
which in no ense shall he longer than two
years. taking into account the spcciric situation in cach of the trades concerncd.
Il l) Shipping lincs mcmhers of a conference shall he cntitled In operate chartered
ships to fulfil their confcrence obligations.
I l'.!l The criteria for '>haring and the revision of shares as set out in Article 2! I) to ( 11)
inclusive shall apply when. in the absence of
a pool. there exists herthing. sailing an<l/or
any other form of cargo allocation agreement.
I 11) Where no pooling. herthing. sailing or
othcr tra<le participation agrcements exist in
a confcrence. either group of national shipping lines. memhers of the conferencc. may
require that pooling arrangements be intro<luce<l. in respect of the trade between their
countries carried by thc conference. in conformity with the provisions of Article 2(4); or
alternatively they may require that the s<iilings he so adjusted as to providc an opportunity to these lines lo enjoy suhstantially the

Il

7. Om <le nationella lin.iercderierna friin
berörda Hinder inte deltar i trafiken mellan
dessa länder som 111nfattas av en konfercn".
skall de andelar i trafiken mellan dessa liinder
som transporteras av konferensen tilldelas
linjerederier i konferensen friln tredje-Wndcr
genom kommersiella förhandlingar mellan
dessa rederier.
8. Nationella linjerederier i en konferens
f"riin en region i hlir:jan eller i slutet av den
konferensens trafikrelation fi\r genom illnsesidig överenskommelse omfördela mellan ~ig
de andelar i trafiken som tillddat.., dem. i
enlighet med artikel 2. punkt 4-7.
9. På villkor att hestiimmelserna i artikel 2.
punkt 4-8. ang:lende enskilda linjerederiers
eller grupper av linjerederiers andelar i trafiken iakttas. skall ptlol- eller trafikandelsövcrenskommclser ses Ö\'er periodiskt av konferensen p<°1 intervaller som skall vara faststiillda i de5sa överenskomme)<;er och i enlighet med kriterier som skall vara angivna i
konferensavtalet.
10. Tilliimpningen. av denna artikel sbll
bör:ja så snnrt som möjligt efter denna konventions ikrafttriidande och skall vara fullbordad inom en övergiingsperiod som under
inga förhiillanden fär överstiga tvii är. med
hänsyn tagen till den särskilda situationen
inom var och en av de aktuella trafikrelationerna.
11. Linjerederier som är medlcmnrnr av en
konferens skall ha riill att använda chartrade
fartyg för att uppfylla sina förpliktelser i konferensen.
12. Kriterierna för fördelning och revision
av andelar som anges i artikel 2. punkt. I - 11.
skall tillämpas när det - i frånvaro av en pool
- existerar avtal om anlöp. avgång och/eller
någon nnnan form av överenskommelse om
lasttilldelning.
13. Diir inga överenskommelser om pool.
anlöp. avgång eller annan markna<ls<lclning
existerar inom en konferens. kan varje grupp
av nationella linjerederier som är medlemmar
av konferensen begära att poolöverenskommelser skall införas med avseende på trafiken
mellan deras länder som omfattas av konferensen. i enlighet med bestämmelserna i artikel 2, punkt 4: eller de kan alternativt hegiirn
att antalet avgtmgar skall anpassas sii. at.l de
siikerstiillcr möjlighet för dessa linjerederier
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amc righh lti participatc m thc tra<le hcwccn tho~c I wn countries carricd hy lhc concrcnce as !hey would have cnjoyed under
he provisions of Artide 2(4). Any such re1ucsl shall hc considcred and dc~·ided by the
:onfcrencc. lf therc is no agrecment lo instiutc such a pool or adjustmenl of sailings
llllong thc members of the confcrcncc. the
:rnups of national shipping lines of thc counrics al htith cnds of thc trade shall havc a
najority volc in dcciding to estahlish sueh a
1001 or adjustment of sailings. The matler
;hall hc decided upon within a period not
:xceeding six months from thc rcccipt of thc
·cquest.

( 14) In the event of a disagreement heween the national shipping lines of the counrics al cither end whose trade is scrvcd hy
he confcrence with regard lo whether or not
10oling shall he introduced, they may require
hat within the conference sailings be so adusted as to provide an opportunity to !hese
ines to en,ioy substantially the same rights to
nirticipatc in the tradc between those two
:ountries carricd by the conference as they
Nould havc enjoyed under the provisions of
\rticle 2(4l. In the event that there are no
iational shipping lines in one of the countries
vhose trade is served by the conference. the
iational shipping line or lincs of the other
:ountry may make the same request. The
:onference shall use it~ best endeavours to
neet this request. lf. however. this request is
lOt met. the appropriate authorities of the
:ountries at both ends of the trade mav take
1p the matter if they so wish and make their
1iews known to the parties coneerned for
.heir considcration. lf no agreemcnt is
-eached, the dispute shall be dealt with in
1ewrdance with t he procedures established
n this Code.
( 15) Other shipping lines. memhers of a
:onfcrcncc. may also rcquest that poolinJ;?. or
;ailing agreements be introduced. and the re~uest shall he considered by the conference
n accordance with thc relevant provisions of
his Code.
11 h) A conference shall provi1lc for apprnririate mcasures in any confcrence pooling
:igrcernent to cover cases where the cargo
has heen shut out hy a memher lim: for any
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att iitnjuta v:is1.:ntligen samma riittigheter till
marknadsandel i konferenstrafiken mellan
dessa tvf1 liinJer. som de skulle ha iitnjutit
enligt bc,tiimmeberna i artikel 2. punkt 4.
Varje sf1dan hegiiran skall granskas m:h avgöras av konfercn~en. Om det inte mellan
konfcrens1.:ns medlemmar uppnf1s n;igon
överenskommelse om inriittamk av ni1gon
sådan ponl eller reglerinj! av antalet avgiingar. skall grupper av nationella linjerederier i
liindcrna i bör:ian och i slutet av trafikrelationen ha möjlighet att µenom majoritetsbeslut he!<luta om inrättandet av en siidan pool
eller om reglering av antalet avgångar. Denna
fråga skall avgöras inom loppet av en period
som inlt: överstiger sex miinadcr friin mottagandet av hegiiran.
14. I hiindclse av oenighet mellan de nationella linjerederierna i liinderna i hörjan
eller i slutet av den trafikrelation som hetjiinas av konferensen med avseende pil huruvida en pool skall införas eller ej. kan de
begära reglering inom konferensens ram av
antalet avgilngar så. att de säkerställer mi~j
lighet för dessa linjerederier att iitnjuta vi1sentligen samma riittigheter till marknadsandel i konferenstrafiken mellan dessa tvil
länder, som de skulle ha iitnjutit enligt bestämmelserna i artikel 2. punkt 4. Fi)r det fall
att det inte finns några nationella linjerederier
i det ena av de länder vilkas handel hctjiinas
av konferensen. kan det andra landets nationella linjerederi eller linjerederier göra
samma begäran. Konferensen skall göra sitt
yttersta för att tillmötesgå denna begiiran.
Om emellertid denna begiiran inte tillmötesgås, får behöriga myndigheter i liindcrna i
början och i slutet av trafikrelationen ta upp
frågan om de så önskar ,1ch tillkiinna12e ~ina
synpunkter till berörda parter for deras övervägande. Om ingen överenskommelse uppnås. skall tvisten avgöras i enligt med den i
denna kod faststiillda ordningen.
15. Andra linjerederier som iir medlemmar
av en konferens kan oebå heg.iira inli:irandc
av överenskommelse om pool eller rej!lering
av antalet avgångar. och denna hegiiran skall
behandlas av konferensen i enlighet med tilllämpliga bestiimrnelser i denna kod.
In. En konferens skall se till all varje r1,olavtal inom konferensen anger l~impliga :11gärder för den hiindel~e att t.'11 linjncdL·11 !
konferensen avvisar lasl av varje ;11111;111 "l ' .. l'··
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n:ason exu:pling late presentation hy the
-;hippcr. Sueh agn:ement shall provide thal a
vcssd with unhooked space. capahh: or being
used, be <illowed lo lift the cargo. even in
cxccss of thc pool share of thc line in thc
trndc. if otherwi'>e the e<irgo would be shul
out and delayed bcyond a period set hy thc
conferencc.
(17) The provisions of Aniclc :!(I) to <lbl
inclusivc concern all goods regardless of their
origin, their desli11a1ion ur the use for which
they arc intenJed. with the exccption of military t~quipmcnt for national Jefem::c purpo'>t:'>.

iin att avlastaren tillhandahiiller g11d•;e1 för
sent. Ett siidant avtal skall ange alt ett fartyg
med obokat utrymme, som g;1r alt anviinda.
tilliils transportera lasten iivc11 om dc.:t linjerederiets marknadsandel i poolen iiverskrids.
om lasten i annat fall inte blir avs<ind eller
försenas liingrc än en av konfcrcthl'n li1ststiilld period.
17. BesUimmclscrna i artikel 2. punkt I-·
16. giiller alla varor, oavsctl deras ursprung.
deras destination eller den <inv~indning för
vilken de avses. med undantag av milit<ir
utrustning för nal ionclla forsvars;1ndam<il.

Article 3

Arrike/3

DEClSlON- MAKlNG PROCEDURES

BESLUTSORDN lNG

The dccision-making procedurcs emhodied
in a Cllllfcrencc agrcem.enl shall be based on
the principle of cquality of all the full mcmber
lincs: thcsi.; prncedures shall ensure that thc
voting rulcs do not hinder the proper work of
thc confcrcnce and the service of the trade
and shall dcfine thc maners on which dccisions will be madc by unanimity. Howcvcr. a
Jt·cision cannol b.:: taken in rcspect of matlers delined in a conference agrcement rclating to the lrade hetween two countrics without the consent of the national shipping lincs
of those two countriö.

Den beslutsordning som ell konferensavtal
innchii!lcr skali grundas pii principl'n om alla
fullviinliga medlemmars likhet; denna ordning skall säkersHilla alt röstningsrcglana
inte hindrar en orJnad verksamhet i konferensen och i den handel den hetjiinar. samt
skall ange de fräg1ir vilka skall avgöras enhiilligt. Emellertid kan ett beslut i friigor som har
angetts i ett konferensavtal och som berör
hanucln mellan IV<t länder inti: fattas utan
samtycke av de nationella linjnctll'ricrna i
dessa tvii liintler.

A.rricle .J
SANC'l"IONS

Arrikd4

(I J A shipping line mcmber llf '' conlerence
shall be en1i1lcd, subjecl to thc provisions
regarding withJrawal which are cmhodied in
pool schcrnes anJ/or cargo-sharing arrangements, to secure ils release. without pcnally,
from the terms of thc confcrcncc: agreement
aftcr giving three mo111h' noticc, unless the
confcrencc agreemcnt provides for a different lime pcrio<l. although it shall he rcquired
to fulfil ils obligations as a memhcr of the
conference up 10 the date of its release.
(2l A confcrence may. upon notice to he
specificd in thl' conferencc agreement. suspend or expcl a member for significant failure
IO abide by the terms and conditions of the
confercnce agreemcnt.
0 l No expulsion or suspension shall becomc effective until a :-.tatcment in writing of

I. Ell linjerederi som iir konli:rensmedlem
skall vara beriilligad att - med heaklanuc av
dt: besliimmelser om ullriide -,om ing<lr i poolavtal och/eller i avtal om lasldclning -- utan
att äJra sig 'ilraff frigöra sig från konferensavtalets villkor efter tre m[maders uppsiigning,
om inte konferensavtalet fastsliillt en annan
tidsperiod: linjerederiet -;kall dock vara förpliktat all fr<im till Uagcn för sill Ullriide fullgöra sina :'iliggandcn som konferensmedlem.

SANKTIONER

'.!. En konferens far - dtcr varsel enligt
regler som skall vara angivna i konferensavtalet - avstänga eller utesluta en medlem
som visar allvarlig bri~I i uppryllandct av
knnferensavtaleh villkor.
3. Ingen uteslu111ing eller ••V~ti111gning skall
verkst<illas flirriin skriftligt besked om orsa-
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hc rcasons therdor has hecn given and until
my dispute has heen scttkd as providcd in
;hapter VI.
14) Upon withdrawal or expulsion. the line
;om:erm:d shall ht: re4uirt:d lo pay its share
Jf the outstanding linam:ial obligations of the
;onference. up to lhc datt: of ils withdrawal
Jr expulsion. In cascs of withdrawal, suspcnsion or expulsion. thc line shall not be relicvcd of its ,>wn financial obligations under
lhe confcrencc agreemcnl or of any of ils
obligations towanls shippcrs.

kerna diirfor har gelts och varje l vist avgjorts
så som anges i kapitel V I.
4. Efter ullräde eller uteslutning skall vederbörande linjerederi vara förpliktat att betala sin del av konferensens utestående finansiella förpliktelser fram till datum för sitt uttriide eller uteslutning. I händelse av ullriide,
avstiingning eller uteslutning skall linjerederiet inte befrias från sina egna finansiella förpliktelser enligt konferensavtalet eller från
niigon av sina förpliktelser gentemot avlastare.

Artidc 5

Artikel 5

SELF-POLICING

EGENKONTROLL

I I I A confcrt:ncc shall adopt and kecp up lo
date an illustrativc list, which shall be as
comprehcnsivt: as possible. of practices
which are rcgarded as malpractices and/ur
breachcs of tht: rnnfrrence agreement and
shall provide effective sclf-policing machincry to deal with thcm, with specilic provisions requiring:
(a) the fixing of penaltics or a rangc of
penaltic:-; for malpractices or breachcs, to be
commensuratc with their seriousness;
(bl the examination and impartial review of
an adjudicalion of complaints, and/or decisions taken 011 rnmplaints, against malpraeticc~ or breaches. by a person or body unco11nected with any of the shipping lines members of the confercncc or their affiliates, on
rt:quest by the i..:onfcrence or any other party
concerned;
tc) thc rcponing. 011 rcquest. on the action
taken in connexion with complaints against
malpractices and/or breaches, and on a hasis
of anonymity for the parties concerned. lo
tht: appropriatc aulhorities of the countries
whose trade is st:rved by the confcrence and
of the countries whose shipping lines are
members of the conference.
(~) Shipping lines and rnnferences are entitlcd to the full co-operation of shippers and
shippc:rs' organizations in the endeavour lo
comhal malprac1ices and hreaches.

I. En konferens skall antaga och hålla aktuell en åsk{1dlig förteckning, vilken skall
vara si1 t~ickande som möjligt. på handlingar
som anses som missbruk av och/eller hroll
mot konferensavtalet. och skall för att undersöka dem tillhandahillla ett effektivt egenkontrolls ystem med särskilda bestämmelser som
kriiver:
a) fastslilllande av straff eller strafllalituder
- som är relaterade till svårighetsgrad - för
missbruk eller brott:
b J undersökning och opartisk granskning
pä begäran av konferensen eller annan berörd
part. utförd av person eller organ som är
obundet i förhilllandc till de linjerederier som
iir medlemmar av konferensen och dessas
dotterbolag, av reglering av klagomål
och/eller beslut med anledning av klagomål
avseende missbruk eller brott:
c) rapportering, p[1 begäran. om fltgärder
vidtagna efter klagomål mot missbruk
och/eller brotl. och på grundval av anonymitet för berörda parter. till behöriga myndigheter i de Hinder vilkas handel betjänas av konferensen och i de litnder vilkas linjen:derier är
medlemmar av konferensen.

Artide 6

Arti/.:.t'i 6

CONFERENCEAGREEMENTS

KONFERENSA VTAL

All conference agreements, pooling, berth-

2. Linjerederier och konferenser har rätt
till fullödigt samarbete från avlastare och avlastarorganisationer i sin kamp mot missbruk
och brott.

Alla konferensavtal, avtal om pooler och
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ing and sailing rights agreements and amcndments or othcr documents directly rl'lated 10.
and which affect, such agrecmcnts shall he
madc availahlt: 011 re4uest Lo the appropriate
authorities of the countries whose tradc is
scrved by the confcrence and of the cnuntries
whose shipping lines are members of the conference.

om riittigheter 1ill anlöp och avgitngar sam!
ändringar till sildana avtal dkr andra dokument, som direkt hiinför sig till avtalen och
pilverkar dem, skall pfi begiiran tilbtiillas hehöriga myndigheter i de liinder vilkas handel
hetjiinas av konferensen och i de länder vilkas linjerederier är medlemmar <iv konfcn:nsen.

CHAPTER 111:

KAPITEL IIl

RELATIONS WITH SHIPPERS

J.'ÖRHÅLLANUE TILL AVLASTARNA

Articfr 7

Artikel 7

LOYALTY ARRANGEMENTS

LOJALITETSARRANGEMANG

(I) The shipping lines members of a confrrence are entitled to institule and maintain
loyalty arrangements with shippers, the form
and terms of which are matters for consultatilm between tht: confen:nce and shippers'
organizations or representatives of shippers.
The se loyalt y arrangements shall prov ide
safeguards making explicit lhe righ1s of shippers and confcrence memhers. These arrangements shall be hased on the contract
system or any other syskm which is also
lawful.
(2) Whatever loyalty arrangements are
made. the freight rate applicable lo loyal
shippers shall he determined within a fix.ed
range of percentages of the freight rate applicable to other shippers. Where a change in
the differenlial causes an increasc in the rates
charged to shippers, thc change can he implemented only after 150 days' notice lo those
shippers or according to regional practicc
andior agreement. Disputes in conncxion
with a changc of the differential ~hall be scttlt:d as provided in thc loyalty agrcement.
{3) The terms of loyalty arrangements
shall provide safcguards making explicil 1he
rights and obligations of shippers and of shipping lines mt'mhers uf the confercnce in accordane.: with the following provisions, inta

I. De linjerederier som är konferensmedlemmar har rätt att upprälta och vidmakthi\lla
lojalitelsarrangcmang med avlastare. vilkas
form o<.:h innehåll skall göras till föwnäl för
konsultation mellan konferensen och avlastarorganisationcr eller företrädare för avlastare. Dessa lojalitetsarrangemang skall ge
garantier som lydligt anger ;ivlaslarmis och
konferensmedlemmarnas rättigheter. Dessa
arrangemang skall grundas pii kontraktsystemet eller vilket annat system som helsl som
ocksf1 är lagligt.
2. Oavsett vilka lojalitelsarrangemang som
än träffas, skall den frakl som skall tillämpas
för lojala avlastare fastställas inom ett bestämt procentomr;J.de av den frakt som tillämpas för övriga avlastare. Niir en ändring av
rabansatserna förorsakar en ökning av de
frakter som debiteras avlastare, kan ändringi:n tillämpas först efter 150 dagars varsel till
dessa avlastare eller i cnlight:t med regional
praxis och/eller avtal. Tvista i samband med
en ändring av dessa rabattsatser skall avgöras
sä som föreskrivits i lojalitetsarrangemanget.
3. Lojalitetsarrangemangens hestämmelser
skall innehålla garantit:r som tydligt anger
rättigheter och skyldigheter för avlastare och
för linjerederier, som är medlemmar av konferenst:n, bl. a. i överensstämmelse med följande föreskrifter:
a) avlastarens skyldigheter hänför sig till
last vars transport kontrolleras av honom
eller av honom beroende bolag eller dotterbolag eller av hans speditör i enlighel med försäljningskontraktet för de aktuella varorna,
varvid förutsälls att avlastaren inte, mt:dclst
undanflykter, kryphål eller mdlanhand, fär
försöka omdirigera last i strid mol hans förpliktelser enligt lojalitetsarrangemanget:

alia:
(a) The shipper shall he bound in respecl
of cargo whose shipmenl is controlled by him
nr his affiliated or subsidiary company or his
forwanling agent in accordance with thc <.:ontract of sale llf the goods <.:oncerned. providcd that the shipper shall not, by evasion,
subteri"uge, or intermediary, a11emp1 w diven
cargo in violation of his loyalty commitment.
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(bl Whcrc thcr:c is a loyalty contract. the
xtcnt of adual or liquidated damages and/or
icnalty shall hc specified in lhc contract. The
ncmhcr linö of thc conference may, howev:r. dccidc to assess lower liquidated damages
1r lo waive thc claim to liquidated damages.
n any evcnt. lhc liquidated damagcs under
he contracl lo he paid hy thc shipper shall
lOl cxcecd the frcight charges on the particuar shipment. computed at the rate provided
mder the contracl.
(c) The shipper shall be entillcd lo resume
'ull loyalty status, subject to the fulfilment of
;onditions established by the confcrence
which shall he specified in the loyalty ar:angement.
(dl The loyalty arrangemenl shall set out:
(i) a list of cargo, which may include
bulk cargo shipped without mark or count,
which is specifically excluded from the
scope of the loyalty arrangement:
liiJ a definition of the circumstances in
which cargo other than cargo covered by
(il above is considered to be excluded from
thc scope of the loyalty arrangemcnt:
(iii) the mcthod of settlement of disputes
arising under the loyalty arrangemenl;

10

hl niir det finns ett lojalitetskontrakt skall
omfattningen av faktiskt eller fastsliillt skadestånd och/eller straff framgii av detta.
Emellertid kan linjerederier, som iir konrcrensmedlemmar, besluta all faslställa ett
lägre skadestånd eller all avslii från skadestånd. I varje fall får det skadestånd, som
skall betalas av avlastaren enligt kontraktet,
inte vara högre än frakten för den last del
handlar om. beräknad efter den i kontraktet
angivna frakten:
cl avlastaren skall ha rätl alt återfä fullständig lojalitetsslatus om han fullgör de villkor
som fastställts av konferensen. vilka skall
anges i lojalitetsarrangemanget;

( v) thc terms for granting dispensation.
(4) If there is a dispute between a conference and a shippcrs' organization. repn:sentatives llf shippers and/or shippers ahoul the
form or terms of a proposed loyalty arrangemenl. either party may refer the maller for
resolution under appropriate procedures as
set oul in lhis Codc.

dl loj;tlitetsarrangemanget skall ange:
iJ en förteckning pi\ laster, vilken kan
inkludera bulklast transporterad utan
märkning eller räkning, som är siirskilt undantagna från lojalitelsarrangemangcl:
ii) fastställande av de omstiindighcter under vilka annan last än sil.dan som avses
under i) ovan anses undantagen friln omfattningen av lojalitetsarrangemanget;
iiil metod för avgörande av tvistt:r som
uppstår med anledning av lojalitetsarrangemanget:
iv) föreskrifter om upphörande av lojalitetsarrangemanget pa begäran av endera
avlastaren eller konferensen. utan straff,
efter utgången av en fastställd uppsiigningsperiod, varvid uppsiigningen skall ske
skriftligen: och
V) villkoren för meddelande av dispens.
4. Om en tvist uppstår mellan en konferens
och en avlastarorganisation. företriidan.: för
avlastare och/eller avlastare om ell föreslaget
lojalitelsarrangemangs form eller villkor. kan
endera parten hänskjuta frågan för avgörande
enligt tillämpligt föd~trande som anges i
denna kod.

Arricle 8
DISPENSATION
(I) Conferences shall prov ide, within lhe
terms of the loyalty arrangements, that requests by shippers for dispensation shall be
examined anda decision given quickly and, if
requested, the reasons given in writing where
Jispensation is withheld. Should a conferencc fail to conlirm, within a period specified

Artikel 8
DISPENS
I. Konferenserna skall, genom föreskrifter
i lojalitctsarrangemangen. förplikta sig att
snabbt granska och avgöra avlastarnas dispensansökningar samt skall om dispens vägras, skriftligen meddela skälen hiirför, om så
begärs. Skulle en konferens underliita att inom en i lojalitetsarrangemanget angiven pe-

( iv) provision for term ination of the loyalty arrangcment on request by either a
shipper or a conference without penalty.
afler expiry of a stipulated period of notice,
such notice lo be given in writing; and
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in the loyalty arrangemenl. sufficient sracc
to accommoJate a shippcr's cargo within a
perioJ also specific<l in the loyally arrangemenl. the shiprer shall have lhe righl. without heing penalizcd, to utilize any vesscl for
the cargo in question.
(2) In ports wherc confcrcnce services are
arrangcd suhjcct to the ;1vailahility of a spccified minimum of cargo (i.e . .:in inJucemenO,
hut either the shipping line dol~S 1101 call,
despitc due notice by shippers. or the shipping line does not reply within an agreed time
to the nolice given by shippcrs, shirpers shall
automatically ha ve thc right, withlHll pn:judicing their loyalty status, to use any available vesscl for thc carri;1ge of thcir cargo.

riod - hekriifta tillr<ickligt utrymmi: för att
transponera en avlastari:s last inom en pcriud
som likaledes anges i loj;11itctsarrangcmangct. skall avlastaren ha riill all utan ;111 iidraga
sig straff anv;inda vilket fartyg som helst for
lasten i friiga.
2. I hamnar diir konfcri:nstransportcr arrangeras endast om cll angivet lastminimurn
finns tillgiingligt !dvs. efter anmaning) skall
avlastarna automatiskt ha riill att - utan all
iiventyra sin lojalitctsstatus - anviinda vilket
tillgiingligt fartyg som helst för transporten av
deras last. om linjerederiet antingen inte angör hamni:n trots vedcrbinlig avisering friin
avlastarnas sida eller inte inom iiverensk.:>mmen lid besvarar avlastarnas avisering.

Artidc 9

Artikel 9

AVAILABILITY OF TARIFFS AND RELATED CONDITIONS AND/OR REGU-

TILLGÄNG TILL TARIFFER OCH TILLHÖRANDE
VILLKOR
OCH/ELLER
REGLER

LATIONS
Tariffs, rclated conJitions. rcgulations.
and any amendmcnts thereto shall be made
available on request to shippcrs, shippcrs'
organizations and other rarties concancd at
n:asonablc cost. and they shall be availablc
for examination at ofliccs of shipring lines
and their agents. They shall spcll out all conditions COIH.:t:rning the application of frcight
ratcs and the carriage of any cargo covercd
by them.
Artidt' 111

ANNUAL REPORTS
Confcrenccs shall providc annually lo shippers' organizations. or to representatives of
shippers, reports on their activitics designed
to proviJe general information of interi:st to
them. including relevant information about
consultations hcld with shippers and shirpers' organizations, action taken n:garding
complaints. changes in mcmbership. and significant changcs in servi.:e. tariffs and conditions of carriagc. Such annual reports shall he
submilled, on rcqucsl. lo the appropriate
authorities of the countries whllSe trade ts
servcd by the confcrencc concerned.
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Tariffer, tillhörande villkor och regler samt
varje iindring diirav sl-.all p;i hegiiran tillhandahiillas avlastare. avlastarnrganisationi:r
och andra berörda parter till ell rimligt pris.
och de skall finnas tillgiingliga för granskning
på linjerederiers och deras agenters kontor.
De skall ange alla villkor rörande 1illi1mpningen av frakter rn::h rörande transporti:n av
varje last vilken omfallas av d.::ssa.

Artif..d /IJ
ÅRLIGA RAPPORTER
Konferenserna skall årligen till~talla avlastarorganisationcr eller fllrctriidare for avlastare rapporter om sin verksamhet iignade all
ge allmiin information av i111rcsse f1)r dem.
inklusive aktuell information om konsultationer som h[illits med avlastare och avlastarorganisationcr, om vidtagna iilgiirdi:r angliende klagomill. om iindringar i konferensens sammansiillning och nrn vibcntligare
iindringar av si:rvicc, tariffer och transportvillkor. S{1d:111a ;1rsraproner skall pii hegiiran
tillstiillas hehliriga myndigheter i de J;indcr
vilkas handel hctj:rnas av vedcrhllr;1ndl' konferens.
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4.rtide 11
~X>NSULTATION

MACHINERY
(I) Thcre shall be consultations on maners
:lf common interest between a conference.
shippers' organizations, repn:sentatives of
shippers and, where practicable, shippers,
which may be dcsignate<l for that purpose by
the appropriate authority if it so <lesircs.
Thesc consultations shall takc place whenever requested by any of the above-mentione<l parties. Appropriatc authorities shall
ha ve thc righl, upon rcquest, lo participale
fully in the consultations. hut this <loes not
mean that they play a <lecision-making role.
Cl The following matters intcr a/ia, may
be the subject of consultation:
(a) changes in general tariff con<litions and
relatc<l regulations;
(b) changes in the general lt:vel of tariff
rates and rates for major commodities;

(c) pronmtional an<l/or special freighl
races;
(d) imposition of, and related changes in,
surcharges;
(e) loyalty arrangements. their establishment or changes in their form and general
conditions;
(fJ changes in the tariff dassification of
ports:
(g) procedure for the supply of necessary
information by shippers concerning thc expected volume and nature of their cargoes;
and
(h) presentation of cargo for shipment and
thc rcquirements regarding notice of cargo
availability.
{]) To the extent that they fall within the
scope of activity of a conkrence. the following matters may also be the suhject of consultation:
la) operation of cargo inspection services;
(h) changes in the pattern of service;
lc) dTcch of tht: intrn<luclion of new technology in the carriage of cargo, in particular
unitization. with consequent reduction of
convcn!ional service or l11ss of <lirecl services; and
Id I a<lequacy and quality of shipping services. inclu<ling thc impac! of pooling. berthing or sailing arrangemcnh on the availability
11f shipping services and fn:ight rates al whieh

Artikel 11
KONSULTATIONSFÖRFARANDE
I. Konsultationer i frilgor av gemensamt
intresse skall hilllas mellan en konferens. avlastarorganisationer, företrädare för avlastare och. <lär sii iir möjligt, avlastare, som kan
vara utsedda för detta :indamäl av den behöriga myndigheten om denna finner det önskviirl. Dessa konsultationer skall äga rum niirhelst så begärs av nagon av de ovannfönnda
parterna. Behöriga myndigheter skall ha rätt
att pii begäran delta fullt ut i konsultationerna; detta betyder emellertid inte att de
<le Itar i beslutsfattande.
2. Bl. a. följande frågor kan vara föremål
för konsultationer:
al ändringar i allmänna tariffvillkor och i
tillhiiran<le regler:
b) ändringar i den allmiinna nivån för tarifffrakter och i frakter för viktigare handelsvaror;
cJ friimjande och/eller särskilda frakter;

d) införan<le av tilläggsavgifter och ändringar i dessa;
e) lojalitctsarrangemang. deras upprättande eller ändringar i dc:ras form och <111männa villkor;
0 iindringar i tariffernas klassificering av
hamnar;
g) förfarande vid avlastarnas tillhandahf1llan<le av nödviin<lig information rörande den
väntade volymen och arten av deras laster;
och
hl avliimnande av last för transport och
kraven angående varsel om att en last finns
tillgiinglig.
3. I den utsträckning de faller inom en konferens verksamhetsram kan även följande
fr[1gor bli forcmill för konsultation:
drift av lastinspektionsverksamhct;
bl iindringar i trafikmönstret;
c) effekterna av införandet av ny teknologi
i lasttransporten, siirskilt överg~ing till cnhetslaster med <liirav följande minskning av
konventioncll tralik eller forlusl av direkttrafik; och
<l) sjötransporternas anpassning och kvalitet. inklusive inverkan av avtal om arrangemang för pooler, anlöp eller avgiing på tillgången på sjötransporter och p~i <le frakter till
a)

l'J
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~hirring services an.: rrovided: changcs in
thc areas scrvcd and in thc regularity of ..:alls
hy conkrcnce vcs~cb.

(41 Cunsultations shall he hcld bcforc final
dccisions arc taken. unless othcrwise provided in thi.~ Codc. Advance noticc shall hc
given of tht:' intention to take Jedsions on
malters referrcd to in Artic.:lc 11 {2) and (3).
Where this is impossihlc. urgent dec:isions
may bt:" taken pending thc holding 1Jf consultations.
(51 Consultations shall begin without unduc dclay and in any cvt:'nt within a maximum
period speciticd in the conference agreement
or. in the absence of sm:h a provision in the
agrcement, not later than 30 days after reccipt of the proposal for consultations, unless
different periods of time an: provided in this
Code.
(o) When holding consultations. the parties shall use their best cfforts to provide
relevant information. tll hold timely discussions and to darify mattcrs for the purpose of
seeking solutions of the issucs concerned.
The parties involved shall take account of
each other's views and prohlcms and strive
lo reach agreement consistent with thcir
1.:ommen.:ial viahility.

vilka sjötransportern;1 tillh;;11d<tl1itll-,; ;111dringar i de omriiden inom vill;a I ran-.pt\rter
utföres och i regelhundenhett::n i a1ilop <11·
konferensfart yg.
4. Konsultationer skall hiillas innan slutli!,!<t
beslut fattas. siivida inte annat filrL".skri1 e.-, i
denna kod. Avsikt att ta beslut i fragur ~'llm
anges i artikel l l, punkt 2 Llch 3. skall frirhandsaviseras. rnir detta iir Ollli~jligt. rnii
hrådskande beslut tagas i avvaktan pii att
konsultationer skall hillbs.

5. Konsultationer skall bö1:ia utan obefogad
försening och i vart fall inom en m;1xi111ipcriod fastställd i konferensavtalet clle1·. i franvaro av en siidan hestiimmclsc i avtalet, ink
senare än 30 dagar efter mn1wga11de av fnrslag om konsultationer, s~1vid<1 inte ;rndra
tidsperioder forcskrive.,; i den1w kud.
6. När konsultationer hiilb . .,;kall partcrn;;
göra sitt yttersta för att tillhandah:illa r·~l
evant information, hälla diskussioner i .-;1u 1id
och klarl~igga forhillland..:n i syfte alt fi1111;i
lösningar pii aktuella problem. De inblandade
parterna skall beakta varandras ~ynp11nl;tcr
och problem och sträva efter all urpnii avt:d
som är anpassade till dera~ kiimmersiell<i
livskraft.

FKEIGHT KATES

KA.PITEL H'
Jo'KAKTER

Article 12

Artikel 12

CRITERIA FOK fRElGHT-KATE DETEKMINATION
In arriving at a decision on questions of
tariff poli1.:y in all cases mcntioned in this
Code, th..: following points shall. unless oth..:rwise provided. be taken into account:
(a) Freight rates shall be fixed al as low a
levcl as is l'easible from the commercial point
of view and shall permit a reasonable profit
for shipowners:
lhl The COSI of operations of 1.:onfcrcnces
shall. as a rule. he evaluated for the round
voyagc ofships. with the outward and inwarJ
directions considered as a single whole.
Where applicable. thc outward and inward
voyage should be considen:d scparatcly. The
freighl rates should lake inlli a..:counl, amnng
other fadors. the nature of cargoes. the intcrrelatiun betwcen weight and cargo measurement. as well as thc value of 1.:argocs;

FÖRUTSÄTl'NINGAR FOR BESLUT Ul\I
FRAKTER

Cf/Al'TER IV:

N:ir heslut skall ta~ i rr;igor om tariffp .. 111 ik
i alla de fall. som niirnns i d.:nna kod. -,Ldl.
om ej annat föreskrives. följa11de p1111kter
beaktas:
a) frakter skall sättas p;1 ~ii l;1i; nivi1 ~um ;ir
praktiskt möjligt fran komml'rsil'll synpunki
och skall medge en skälig vinst filr redarn:1:
h) konferensens driftkostnader sk;dl s1H11
regel beräkna~ för en rundr..:~;1. V<trvid f;1111gens ut- 01.:h iltcrresor betr;1kt;1s som cn helhet. Diir sil iir li1mpligt hm 1ll- od1 all'rTn:tn
beaktas separat. Fr;1ktema -,kall :-.i1ll.1s Illnl
hänsyn till bl. a. lasterna~ art. 1kl inh(11dc·s
förhå\hmdet mellan lasten-, vikl uch mall liksom ocksa lastens viirde;
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k) In fixing prnmotional freight rates and/
ir spl:'cial freight rates for :;pecitic goods. the
:onditions or trade for !hese gonds of thc
:ountries served hy the confen:nce. p<1rticuarly of 1.kveloping and land-locked coun:rie~. shall hc taken into account.

cJ vid fastsliillamk av fr;im.1ande och/eller
siirskilda frakter for hestiimda varor skall
häusyn tas till handclsvillkorcn för dessa
varor i de bnder som bcjimas av konkn:nsen, siirskilt u-li111der od1 kustliisa Hinder.

Artide 13

.4.nikl'I 13

CONFERENCE TARIFFS AND CLASSlFICATION
TARllT RATES

KONFERENSTARIFFER OCH KLASSIFICERING A \! TARIFFRAKTER

l I t Confercnce tariffs shall not unfairly dif-

I. Konferenstarifkr skall inte gt)ra oriitt vis
skillnad mellan avlastare i san1111;1 situation.
Linjerederier. som iir medlemmar av en konferens. skall strikl h;illa sig till de fr;1kter,
regler och villkor som anges i tarifferna Ol:h i
andra publicerade giltiga 1-onferensdokument, samt iiven va1:jc särskilt arrangemang
som tillåts enligt denna kod.
2. Konferenstariffer ..,kall avfatws enkelt
och klart och inneh[tlla sii fil klasser/kategorier som möjligt, ber1.1cmk pil tran::.porternas
speciella behov. samt ange den siirskilda
frakten för va1:ie vara och, diir sil iir liimpligt,
för va1je klass/kategori; för all undcrliilla
sammanstiillning och analys av statistik skall
de ocksii - diir sii iir prak1isk1 möjligt - ange
varans motsvarande tilliimpliga kodnummer
enligt Standard lnternational Trade Cb~sifi
cation. Brussels Tariff Nomenclallll'e eller
annan nomenklatur som kan ha antagih internationellt; klassificering av varor i tarifferna
skall, sil långt praktiskt genomförbart, utarbetas i samarbeto.: 111ed avlastarorganisationerna och herörda nationella och internationella organisationer.

or

ferential~ bctwccn shippcrs similarly situat-

ed. Shipping lincs members of a conference
shall adhere strictly 10 thc ratcs. ruks and
tenns shown in the tariffs and other currently
valid published documents of thc confcrencc
and lo any special arrangements permitted
under this Code.
12J Cont'crencc tariffs should be drawn up
simply and clearly, containing as few dasses/
categorics as po<.siblc, depending on thc particular requirements tlf a trade. spccifying a
frcight rate for each comm1.1di1y and. where
apprnpriate, for each dassh:atcgory; they
should also indicatc. whercvcr practicahle, in
order lo facilitate slatistical compilation and
amilysi~. thc corrcsponding appropriatc code
number of the item in accordancc with thc
Standard lnternational Tradc Classification,
thc Brussels Tariff Nomcnclaturc or any other nomcuclaturc that may be internationally
adopted; thc classification of commodities in
the tariffs should. as far as practicable, be
prepareu in co-operation with shippers' organizations and other national and inlernati,mal
organizationo; concerne<l.

GENERAL FREJGHT-RATE INCREASES

Artikel 14
AU.MANNA FRAKTHÖJNJNGAR

(I) A conkrencc shall give notice of not
less than 150 days, or according to regional
practice ;md/or agreement. lo shippers' organizat ion~ or representarivc:s of shippers and/
or shippers and. whcre so rcquired. to apprnpriate authoritic.\ of the countrics whose
trade is served by the conference, of ils intention lo effect a general incrcase in freight
rates. an indication of its extcnt. the <late of
effect •tnd the reasons supporting thc proposed increase.
e) At the requo.:st of any of the parties

I. En konferens skall minst 150 dagar i
förviig, eller i enlighet med praxis och/eller
avtal. avisera uvlastarnrganisationer eller foretriidarc för avlastare och/eller avlastare
... amt. diir sil erfordras, behöriga myndigheter
i de liinder vilkas handel betjiinas av knnf.:rensen om sin avsikt all genomföra en allm;in
höjning av frakter med angivande av höjningens storlek. datum för genomförandet och de
orsaker som moriv~·rar den föreslagna h.:>jnini.:t:n.
2~ Pil begiiran, s,im skall framföras inom en

Article /./
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prcscribed for thi~ purpnsc in this Cndc. to hc
madc within an agrccd period of lime arter
the rL'ccipt of the ntllice. consultations ~hall
commence. in acconlance with the relevant
provisions of this Codc. within a stipulated
period not cxceecling :~o days tlr as prcviously
agreed hetwL·en thc parties conccrned: the
consultations shall hc hcld in respect of thc
hascs and amounts of the proposcd increase
<ind the datc from which it is to be given
cffect.
131 A conference. in an effort lo expedite
consultations. may. or upon thc request of
<111y of the parties prescribed in this Code as
entitled to participate in consultations on
general frcight-rate increases shall. where
practicable. reasonahly hcfon.> thc consultations. submit lo the participating parties a
repor! from independent accountants of repute. including. wherc thc rcqucsting parlics
accept it "" one llf the bases of consultations.
an aggregated analysis of data regarding rclc:vanl eo.~l.s and revcnues which in the opinion of the conkrcnce nccessitate an increa~e
in freight rates.
(4) lf a,!!greemenl is reachcd as a rcsult of
the consultations. the frcight-rate increase
shall lake cffel:I from thc date indicaled in lhe
noticc served in aecordance with Article
141 I). unless a later datc is agreed upon hctween the parties eoncerncd.
(51 If no agreement is reached within JO
days of the giving of notice in acconlance
with Artiele 141 Il. and subject Il• procedures
prescrihed in this Code. the matter shall he
suhmitted immediately lo international mandatory conciliation. in accordance with chapter VI. The recommendation of the coneiliators. if acceptcd hy the parties concerned.
shall hc hinding upon them and shall be implemented. subject to the provisions of Artidc 1419). with effcet from the date mcntioned
in the conciliators' recommendation.
(hl Suhjecl to the provisions of Article
1419). a general freight-rale incrcase ma}' be
implemented by a conference pending the
com:iliators · rccommendat ion. When making
their recommendation. lhe coneiliators
should lake into account the exlent of the
ahove-mentioned increase made hy the conference and the period for which it has heen
in force. In the event that the conference
rejecl~ the recommendation of the cnncilia-

~I

överenskommen tidsperiod efter nwt 1ag:111de
av aviseringen. av niig<lll av de parter ~0111
diirtill hcriittigats enligt denna kod si-all kllnsultationer i enlighet med tilliimpliga hestiimmclser i denna knd piihii1jas inom en fa'>tstiilld tidsperiod vilken inte för iiverstiµa .~Il
dagar eller efter vad tidigare överenskommits
mellan heriirda parter: konsultationerna skall
hiillas med avseende p{i grunderna för och
storleken av den föreslagna höjningen och
datum f'lir dess genomförande.
J. En konferens kan. för alt p;iskynda konsultationer. eller skall. pii hegi·iran av n~igon
av de parter som i enlighet med denna kod iir
herättigade att deltaga i konsultationer om
allmänna frakthöjningar. diir sil iir giirligt.
inom rimlig tid fön: konsultationerna. tillstiilla de deltagande parterna en rapport fri"1n
oherocndc revisorer med golt anseende -;om
innefattar - i de foll Jii de parter som begärt
konsultationerna godtar den som en av grunderna för konsultationerna - en sammanlagd
analys av de dala rörande giillande koslnader
och intiikter vilka enligt konferensens ii~ikt
nödvändiggör en höjning av frakterna.
4. Om avtal uppn;°1s som ett resultal av
konsultationerna. skall frakthöjningen träda i
kraft från den dag som angavs i aviseringen
enligt artikel 14. punkt I. om inte ett senare
datum överenskommits mellan de berörda
parterna.
5. Om inget avtal uppnås inom .10 dagar
från aviseringen enligt artikel 14. punkt 1.
skall. med iakttagande av i denna kod föreskrivet förfarande. frf1gan omedelbart hiinskjutas till internationell ohligatorisk förlikning i enlighet med kapitel VI. Förlikningsmännens rekommendation skall. om den antages av de beriirda parterna. bli bindande för
dem och tillämpas med beaktande av bestiimmelserna i artikel 14. punkt Y. med verkan
fr{ln det dalum som anges i förlikninµsrniinnens rekommendation.
6. Med iakttagande av hcstiimmelserna i
artikel 14. punkt 9. kan en konferens tilliirnpa
en allmiin höjning av frakterna i avvaktan pti
förlikningsmiinnens rekommendation. Niir de
gör sin rekommendation skall fiirlikning.smännen ta hiinsyn till storleken av den av
konferensen företagna. ovanniimnda höjningen och till den period under vilken den har
varit i kraft. I hiindelsc av att konferensen
förkastar förlikningsmiinncns rekommenda-
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ors. shippers andior shippers' organizations
;hall have the right lo consider themselvcs
1ot ho11nd, arter appropriale noticc. by any
1rrangcmenl or othcr contract with that con1·ercncc whid1 may prcvent them from using
11011-uinfcrenct· \hipping lincs. Where a loy0tlty arrangemcnl cxists. shippers and/or shippc1-s' organizations shall give noticc within a
period or 30 days lo the cffect that they no
ltlnger eonsidcr thcmselves hound by that arrangcment. which notice shall apply from the
dale mentioned lhen:in. and a period of not
less t han 30 days and not morc than 90 days
shall he provided in thc loyalty arrangemcnt
for this purposc.
(7) A deferred rehate which is due to the
shipper and whid1 has already heen accumulatcd hy the conrcrcncc shall not be withhcld
hy. or forfcited lo. thc confcrence as a rcsult
of ac!inn hy the shipper under Article 14(6).
(X) lf thc trade of a country carried hy
shipping lines memhers of a confcrcncc on a
part icular rnute consists largely of onc or few
ha'iic commoditics. any increase in the
freight rate on one or more of thosc commoditie~ shall be trealed as a general freight-rate
incrcasc. and t he appropriate provisions of
lhis Code shall apply.
f9i Confcrences should institutc any general freight-rate increase cffective in accordance wil h this Code for a period of a stated
minimum duration. subject always to the
rules reganling surcharges and regarding adjustmcnt in freight rates consequent upon
tluctuations in foreign exchange rates. The
period over which a general freight-rate increase is to apply is an appropriatc matter lo
be con<;idereu during consultations conducted in accordance with Article 14(2), but unless otherwise agreed between the parties
cnnccrned du ring the consultations, the minimum period of lime betwcen the date when
one general freight-rate incrcase hccomes effcctive and the date of notice for thc next
general freight-rate increase given in accord<1nce with Article 14( l) shall not be less than
10 months.

tion, skall avlastare och/eller avlastawrganisationer ha riitt att efter bmpligt varsel anse
sig sjiilva ohundna av ni'igot som helsl arrangemang eller annat kontrakt med den konferensen, som kan hindra dem från att anviinda
icke-konferensanslutna linjerederier. Om det
föreligger ett lojalitetsarrangemang, skall avlastare och/eller avlastarnrganisationcr inom
en period av 30 dagar varsla att de inlc liingre
anser sig hundna av detta arrangemang. varvid varslet skall giilla från det datum som
anges diiri. och i lojalitctsarrangemanget skall
en period av minst 30 och högst 90 dagar vara
anslagen for detta ändamf1l.
7. En innehållen rahatt. som tillkommer
avlastaren och som h~r hopsamlats av konferensen. skall inte kvarhållas eller konfiskeras av konferensen som ett resullat av en
handling vilken avlastaren företagit i enlighet
med artikel 14. punkt 6.
8. Om ett lands handel. som p;'\ en viss rutt
transporteras av linjerederier som iir medlemmar av en konferens. företrädesvis består
av en eller några få basvaror. skall va1jc höjning av frakten på en eller flera av dessa
varor anses som en allmiin frakthöjning. och
ti!Himpliga hestämmelser i denna kod skall
gälla.
9. Konferenserna bör genomföra v<1rje allmän frakthöjning med giltighet enligt denna
kod för en hestiimd minimiperiod. varvid de
alltid skall beakta reglerna om till:iggsavgifter
och om anpassning av frakter som följd av
förändringar i växelkurserna. Den period. under vilken en allmän frakthiijning skall tilliimpas. iir en fråga som hör hehandlas vid konsultationer förda i enlighet med artikel 14.
punkt 2. men om inte annat överenskommes
mellan de berörda parterna under konsultationerna. skall minimiperioden - mellan den
dag då en allmän frakthöjning träder i kraft
och dagen för avisering enlig! arlikel 14.
punkt 1. av nästa allmänna frakthöjning inte understiga 10 månader.

Arric/1' 15
PROMOTIONAL FREIGHT RATES

Artikel 15
FRÄMJANDE FRAKTER

( l) Promotional freight rates for non-tradie:-.pm1s should hc instituted by conferenccs.

I. Konferenserna hör införa främjande
frakter pil icke-traditionella cxp1.lrtvaror.

1itlfial
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L!) All ncccssary and rcasonahlc information justifying thc nccd for a pronwtional
freight rate shall be suhmittcd to a rnnfcrcncc
hy thc shippcrs. shippers' organizations or
rcprcscntativcs of shippers conccrncd.
O I Special proccdures shall hc instituted
providing fora dccision within 30 days from
the datc of reccipt of that information. unless
mutually agrced othcrwise, on applications
for promotional fn:ight ratcs. A clcar distinction shall be made hetween !hese and general
procedures for considcring the possihility of
rcducing fn:ight ratt:s for other cornmodities
or of cxempting thcm from incrcascs.
!4) Information rcgarding the procedures
for considering applications for promotional
freight rates shall be made availablc hy the
conference to shippers and/or shippcrs' organizations amt. on request, to thc governments and/or othcr appropriate authoritics of
the countrics whose trade is served hy the
conference.
!5) A promotional freight rate shall hc established normally fora period of 12 months.
unlcss otherwise mutually agreed bctween
the parties c:o111:crned. Prior lo thc expiry of
the period. the promotional freight ratc shall
be revicwed. on request by the shipper and/
or shippcrs' organization concerned. when it
shall be a matterfor thc shipper and/or shippcrs' organization. at the request of the conferenee. to show that thc continuation of the
rate is justified heyond thc initial period.
(6) When examining a request fora promotional freight rate. the conference may lake
inlo account thal. while the rate should promote the export of the non-traditional product for which it is sought. it is not likely to
create substantial competitive distrotions in
the export or a similar product from another
country served hy the eonfcrence.
(7) Promotional freight rates are not excluded from- the imposition of a surcharge or
a eurrency adjustment factor in aecordanee
with Articlcs 16 and 17.
(8) Each shipping line memher of a conference serving the relevant ports of a cPnference trade shall accept. and not unrcasonably
refuse. a fair share or cargo for which a promotional frcight rate has hecn estahlishcd by
the conferenec.

2. All niidviindig och rimlig information.
som motiverar behovet av en fr~imjandc frakt
skall föreliiggas konferensen av de berörda
avlastarna. avlastarorganisationerna eller
företriidarc: för avlastare.
3. Ett siirskilt förfarande skall införas för
att beslut gällande ansökningar om främjande
frakter skall kunna fattas inom 30 dagar frfm
den dag df1 man mottog siidan information.
såvida inte annat ömsesidigt överenskommits. En klar f1tskillnad skall gi)ras mellan
detta förfarande och det allmiinna förfarandet
vid en undersökning av möjligheten att reducera frakten pli andra varor eller att undantaga dem frfm höjningar.
4. Konferensen skall tillhandahålla avlastare och/eller avlastarorganisationer. samt på
begiiran regeringar och/eller andra behöriga
myndigheter i de Hindt:r vilkas handel hetjiinas av konferensen. information angiiende
förfarandet vid behandling av ansökningar
om friimjande frakter.
5. En främjande frakt skall normalt etahleras för en period av 12 mfmader. om inte
annat ömsesidigt överenskommits mellan de
herörda parterna. Före periodens utgrmg
skall den främjande frakten iller granskas pii
begäran av den herörda avlastaren och/eller
avkastarorganisationen. varvid det ankommer på avlastaren och/eller avlastarorganisationen att på hegäran av konferensen visa att
det är motiverat att fortsätta med denna frakt
efter inledningsperioden.
6. Vid behandlingen av en ansökan om en
främjande fr·:kt kan konferensen ta hänsyn
till att frakten, även om den skall främja exporten av den icke-traditionella vara för vilken den är slikt. sannolikt inte: skapar väsentliga konkurrensstörningar i exporten av en
liknande vara från någon annat land som hetjänas av konferensen.
7. Främjande frakter är inte undantagna
från tilliiggsavgift eller valutaanpassningsfaktor i enlighet med artiklarna I(, och 17.
8. Varje linjerederi. som är medlem av en
konferens och som betjänar aktuella hamnar i
konferenstrafiken, skall ta emot och inte utan
rimliga skiil vägra en rättvis andel last för
vilken en friimjande frakt har införts av konferensen.
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Artikt'I /()
TILL.Ä.CiGSAVGIFTEK

( 11 Surchargcs imposed hy a conference lo
;over sudden or extraordinary increases in
;osh or los~es of revenue shall he regarded
1s temporary. They shall hc reduced in ac:ordance with imprnvements in the situation
)r circumstances which thcy wcre imposed
lo meet and shall be cancelled. subject to
Article 16(6). as soon as the situation or cir:umstances which prompt ed their imposition
:ease to prcvail. This shall he indic:ah:d al the
moment of their imposition. togcther, as far
1s possibk. with a description of the change
in the situation or circumstanccs which will
hring ahout their increase. reduction or cancellal ion.
(2J Surcharges imposed on cargo moving
lo or from a partictllar port shall likewise he
reganled as temporary and likewise shall be
incrcased. reduced or cancelled. subject to
Article 1616). when the situation in !hat port
changes.
n l Before any surcharge is imposed.
whether general or covering only a specific
port. notice should be given and there shall
be consultation. upon request. in aceordance
with the proccdures of this Code. between
thc confcrence concerned and other parties
directly affected hy thc surcharge and prescribcd in this Codc as entitled lo participate
in such consultations. save in those exccptional circumstances which warrant immediate imposition of the surcharge. In cases
where a surcharge has heen imposed without
prior consultation. consultations. upon request. shall he hcld as soor1 as possible thereafter. Prior to such consultations, conferenres shall furnish data which in their opinion just ify the imposition of the surcharge.
(4J Unless the parties agree otherwise.
within a period of I .'i days after the receipt of
a notice given in accordance with Article
161 J). if there is no agreement on the question
of the surcharge hctween the parties concerned refcrred to in that Article. the relevant
provisions for settlcment of disputes provided in this Code shall prevail. Unlcss the
parties concerned agree otherwise. the surcharge may. however. hc imposed pending
resolution of the dispute. if the disputc still

I. Till;iggsavgifter. som införs av en knnfen:ns fiir all 1;icka pliihliga cller icke-normala iikningar av kostnader eller intiiktsbortfall. skall anses som tillfälliga. De skall reduceras i anslutning till fi.irhiittringar i den situation eller de omstiindighetcr som de avsf1gs
miita. och skall avskaffas med beaktande av
artikel 16, punkt 6. sii snart som den situation
eller de omstiindigheter som påkallade deras
infön111de upphört att rilda. Detta skall anges
vid tidpunkten for deras införande, så längt
möjligt tillsammans med en heskrivning av
den föriindring i situationen eller omstiindigheterna som kommer att medföra deras ökning. minskning eller avskaffande.
Z. Tilliiggsavgifter som prtlagts last på viig
till eller friin en viss hamn skall likaledes
anses som tillfälliga och skall likaledes ökas.
minskas eller avskaffas. med beaktande av
artikel 16. punkt 6. niir situationen i denna
hamn iindras.
3. Innan niigon tilliiggsavgift införs - vare
sig generell eller gällande endast en viss
hamn - skall varsel liimnas och. pil begäran,
konsultationer hiillas i enlighet med förfarandet i denna kod mellan den berörda konferensen och de andra parter som direkt päverkas
av tilliiggsavgiften och som enligt föreskrift i
denna kod iir heriittigade till att deltaga i sådana konsultationer, utom när exceptionella
omstiindigheter motiverar omedelbart p?tläggamlc av tilliiggsavgiften. I sådana fall där en
tilWggsavgiti har lagts pi'1 utan föregilcndc
konsultation. skall pil begäran konsultationer
h;'illas si'1 snart som möjligt diirefter. Före s:°tdana konsultationer skall konferenserna
framlägga de fakta som enligt deras äsikt motiverar att tilliiggsavgiften liiggs p~i.
4. Om inte parterna överenskommer annorlumla. skall. nrn inte inom en period av I .'i
dagar l'fter mottagandet av varsel enligt artikel 16. punkt 3. överenskommelse om
tilHigg~avgiftcn uppnt1tts mellan Lie berörda
parter som iisyftas i artikeln. tilliimpliga föreskrifter i denna kod om biliiggande av tvister
fil riida. Om inte de berörda parterna överenskommer annorlunda. fiir tilliiggsavgiftcn
emellertid läggas på i avvaktan pft tvistens
hiläggande. om tvisten fortfarande iir olöst

Prop. 1983/84: 17
remains 11nrcsolved al thc end or a period ,1r
.>O days aftcr thc reccirt or the ahovemcntioned notice.
(5J In the evcnt of ;1 sun:hargc being impo<..ed in excertional circumslances without
prior consultati1.1n as provided in Article
16( ~ J. if 1111 agrcement is reached lhrough suhsequent consult~ilions. the relevant provision" for scltlemcnt of disputcs provided in
this Cnde shall rrevail.
(6) Financial loss incurred hy thc shipping
lim~s mcmhers of a confcrcncc as a result of
any dclay on a..:count of consultations ;mdlor
othcr pro~·eedings for resolving disputes regarding imrl•sition of surcharges in aceordance with the provisions of this Codc. as
compared 11.1 rhe date from which rhe surcharge was to hc imposed in terms of the
notice given in ai:cordance with Article 16(3).
may he compcnsated-hy an equivalent prolongation of the sun:harge hefore ils removal.
Conversely. for any surcharge imposcd hy
the confcrencc anti suhsequently determincd
and agreed to he unjustified or excessive as a
result of consultations nr other procedures
prescrihed in this Code. the amounts so collectcd or the excess thereof as determined
hcreinah(•Ve. unless otherwise agreetl. shall
hc refunded lo the parties concerned. if
claimed hy them. within a period of 30 days
srn:h claim.

or

Articfr 17
CURRENCY Cfli\NGES
(I J Exchange rate changcs. ineluding format devaluation or rcvaluation. which le;1d lo
changcs in the aggrcgatc orerational cosls
and/or revenues of the shipping lines memhers of a conferencc relating lo their operations within the confcrence provide a valid
rcason for the intrnduction of a currcncy adjustment factor or for a change in the freight
rates. The adjustmcnt or change shall be such
that in the aggregate the memher lines concerned neither gain nor lose. as far a-; possible. as a result of the adju!'.trnent or change.
The adjustment or change may lake the form
of currency surcharges or diseounts or ofincreases or decreascs in the freight rates.

vid slutet av en peri11d av )I\ dag:1r efter mntlagandl:'t av ovann:imnda var-,el.
~- I hiindelse av all en tillii)!gsavgift liiggs
pil under exceptionella .11mtiindiµhctcr utan
fiirq:i\emk konsultation enligt hireskriftcrna
i artikel 16. punkt 3. ocl1 om ingen överenskommelse uppnils under cfterfol_iamle konsultationer. skall tilliimpliga regler i denna
kod fiir hiliiggande av tvister fa r;.ida.
()_ Ekonl1misk f'iirlt1s1 som linjerederier.
som iir k~1nferensmedlcmm<1r. iisamka-; som
ett resultat av försening - pil grund av konsultationer och/eller förfaranden fiir lösande
av tvi\ler angilcnde pi"iliigg av tilliiggsavgifter
i enlighet med föreskrifterna i denna kod - i
fi:irhiillande till det tlatum fr:-111 vilker till~iggs
avgifrcr i enlighet med fiire,kriflcrna i denna
k11d skulle ha pidagts pil grund av varsel enligt artikel 16. punkt 3. kan kornrcnscras
genom motsvarande fiirliingning av tillUggsavgiftens tillärnrningstid före de-;s avskaffande. Omviint giiller att om del ~enare som
ett resultat av konsultationer eller andra förfarandt:n faststiillda i ~lcnna kod. fastsli'1s och
iivercnskommcs all en tilliigpavgift ri1lagtl
av en konferens iir ohefogad eller om:ittlig.
skall - om annan överenskommelse ej föreligger - upphurna helopp eller den för htiga
andelen av siidant hclopr faslstiillda som
anges ovan. <1terbetalas till heriirda rarter.
om dessa sii hcgiir. inom 30 dagar efter framstiillningen av en siidan begiiran.

Arrikd 17
VAl.UTAKURS.~NDRINGAR
I. Andringar i valutakurser. inklusive formell devalvering eller revalvcring. som leder
till iindringar i de sammanlagda driftko<;lnaderna och/eller inWkterna för linjerederier
som iir konferensmedlemmar. och som sammanhiinger med deras verksamhet inom konferensen. utgör ett giltigt sbl all införa en
valutaanpassningsfaktor i frakterna eller för
en iindring av dessa. Anpassningen eller iindringen skall företas pti ett .'>iklant sätt att - si\
l;'ingt möjligt - respektive medlemsredericr
sammanlagt vare sig gör förluster eller vinster som ett resultat av anpassningen eller
Undringen. Anpassningen eller ändringen kan
ta formen av valutatilliiggsavgifler eller rahatter eller av ökningar eller minskningar av
frakten.
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L~I Such adjustmcnts or changes shall he
ubjcct to 1wticc, which should be arranged
i accordance with regional practice, where
uch practice exists, and there shall be conultations in accordance with the provisions
f this Codc het wecn the conference concrncd and thc other parties dircctly affected
nd prescriht:d in this Code as cntitled lo
·artit:ipalc in consultations, save in thosc excptional circumstances which warrant im1ediate imposition of the currency adjust1ent fador or freight-rate change. In the
vent that this has been done without prior
onsultations. consultations shall be hcld as
oon as possihle thereafter. The consultaions should he on the application. size and
.ale of implementation. of the currency adJstmcnt factor or freight-rate changc. and
he same procedures shall be followed for
his purpose as are prescribed in Article 1614)
.ml 15) in respcct of surcharges. Such consulations should lake place and be complcted
vithin a period not exceeding 15 days from
he date whcn the intention to apply a currenY surcharge or to effect a freight-rate change
;; announced.
n) lf no agreement is reached within 15
lays through consultations. the relevant pro·isions for settlement of disputes provided in
his (ode shall prevail.
14) The provisions of Article 16(6) shall ap1ly. adapted as necessary. to currency adustment factors and freight-rate changes
lcalt with in thc present Article.

'.!. Sådana anpa-;sningar eller ändringar
skall varslas i överensstiimmelse med regional sedvänja. där sådan sedvänja finns: diirtill
skall i överensstämmelse med föreskrifterna i
denna kod konsultationer hållas mellan den
hcrörda konferensen och de andra parter som
detla direkt angår och som enligt denna kod
är berättigade att deltaga i konsultationer.
utom i de undantagsfall som kräver ett omedelbart införande av valutaanpassningsfaktorn eller fraktiindringen. I den händelse
detta har gjorts utan föregående konsultationer skall konsultationer hållas sfi snart som
möjligt därefter. Konsultationerna biir giilla
valutaanpassningsfaktorns eller fraktändringens tillämpning. storlek och datum för införande. varvid samma förfarande skall giilla
som föreskrivs i artikel 16. punkt 4 och 5.
med avseende på tilläggsavgifter. S:°tdana
konsultationer hör äga rum och avslutas inom
en period som inte for överstiga I 5 dagar rrtm
den dag dii avsikten att tillämpa en valutatillläggsavgift eller företaga en fraktiindring tillkännages.

3. Om konsultationerna inte inom 15 dagar
leder till att en överenskommelse uppnås.
skall tillämpliga föreskrifter för biläggande av
tvister givna i denna kod följas.
4. Bestämmelserna i artikel I 6. punkt 6.
skall med erforderliga korrigeringar tilliimpas
på valutaanpassningsfaktorer och fraktändringar som behandlas i denna artikel.

=HAPTER V:
>THER MATTERS

KAPITEL V
ÖVRIGA FRÅGOR

\rtic/1' IR
=tGHTING SHIPS
Members of a conference shall not use
ighting ships in the confcrence trade for the
mrposc of excluding, preventing or reducing
:ompctition hy driving a shipping Jine not a
nember of the confcrencc out of the said
rade.

Artikel UI

\rtic/c 19
\DEQUACY OF SERVICE
(Il Confcrcnces should take necessary and
tppropriate measures to ensure that their

"FIGHTING SHIPS"
Konferensmedlemmar får inte använda sig
av "fighting ships" i konferenstrafiken för att
utesluta, hindra eller försvaga konkurrensen
genom att driva hort ett linjerederi som inte
är medlem av konferensen från trafiken.

Artikel 19
TRAFIKANPASSNING
I. Konferenser skall vidtaga nödvändiga
och liimpliga åtgärder för att säkerställa alt
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rnemher lines rrovide regular. adcquate and
eff1cien1 service of the required frequcncy on
the mule<; !11ey serve and shall arrangc such
serviC'c~ so as lo avoid as far as possihlc
hunching and gapping of sailings. Cnnfcrenccs 'ihould also lake into considcration any
~rccial rncasurcs necessary in arrangning ~er
vices lo handlc seasonal variations in cargo
volumc<;.
Cl Confcrcnccs and other parties rrescrihcd in thi<; Code as cntitlcd to participatc
in consultations. including arpropriatc authoriries if thcy so dcsire. should kcep under
review. and should maintain close co-opcration rcgarding. the dcmand for shipping,
'race. lhe adcquacy and suitability of service. and in rarticular the pos'iibilities for
rationalization and for incrcasing thc cfliciency of services. Benefits idcntified as accruing
from rationalization of services shall be fairly
rcflccted in the levcl of freight rates.
(3) In rcspect ofany rort for which confcrcm:c services are supplied only subject to the
availability of a specified minimum of cargo.
lhat minimum shall be specified in the tariff.
Shippers should give adequ~te noticc of lhe
availahility of such cargo.

deras medlemmar tillh;1ndah;illcr n:gdh11ndcn. tillr;iddig och effektiv trafik med erforderlig turtiithet r:'t de rutter de trafikerar och
skall ordna trafiken si1 att man i giirligaste
mån undviker siiviil anhopning av fartyg som
liinga urrchåll mellan avgi\nga1. K1inferenscr
skall också överv:iga alla siir,kilda i11g;irder
som iir nödviindiga niir dl?t giillcr att inriitta
traliken med hiinsyn till siisongmiis,iga variationer i lastmtingd.
2. Konferenser och andra parter. som enligt denna kod iir hcriittigade att deltaga i
konsultationer. inklusive hehiiriga myndigheter om de s{1 önskar. blir i niira 'ialllarhetc
övervaka efterfrftgan pf1 la'itUtrymme. trafikens tillriicklig,het 01.:h lämplighet l1Ch - i
synnerhet - möjligheterna art r:1tionali.~era
trafiken och öka dess effektivitet. Vinster
som uprstilr genom rationalisering av trafiken skall riitlvist f11crspeglas i fraktniviin.

3. Niir det gäller hamnar som konferensen
trafikerar endast om lastm~ingden uppgCtr till
ett angivet minimum.. skall detta minimum
anges i tariffen. Avlastarna skall !!C himplig,
varsel om att en s{idan lastmiin!!d tinns tillgiinglig.
Artikel 20

Arridc 20
l-IEAD OFFICE OF A CONFERENCE
A confcrence shall as a rule establish ils
heau officc in a country whose trade is servcd
by that conference. unlös agrecd othcrwise
by thc shipring lines mcmbers of that conferencc.

HUVUDKONTOR fÖR EN KONFERENS
En konferens skall 'iOm regel inriitta ~it!
huvudkontor i ett land. vars handel hetjiina:'.
av konferensen. om inll: annat \'1Vcrenskommes av de linjerederier som ;ir medlemmar av konferensen.

Artidc 21

Artikel 21

REPRESENTATION
Confercnces shall cstahlish local representation in all countries served. except that
wherc there are practical rcasons to the contrnry the representation may be on a regional
hasis. The names and addresses of rerresentativcs shall be readily available. and these
rcpresenlatives shall cnsure !hal lhe views of
shipper<; and confcrenccs arc made rapidly
known to each olher with a vicw lo expediting prompt dccisions. When a confcrence
considers it suitable, it shall provide for adequatc delegation of powers of decision to ils
repreo;entatives.

REPRESENTATION
Konferenser skall ha lokal representation i
alla länder som de trafikerar. men där praktiska skäl talar emot det kan regional representation inrättas. Representanternas namn
och adress skall finnas lätt tillgängliga. och
representanterna skall siikcr'itiilla att avlastarna och konferenserna skyndsamt far del av
varandras synpunkter för att fä fram snabba
heslut. När en konferens anser det ändnmiilsenligt skall den sörja för att r:itten att fatta
heslut i liimrlig omfattning delegeras till representanterna.
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lnid1·:!:!
:·oNTENTS OF C()NFERFNCE AGREETRADE
PARTICIPATION
v1ENTS.
\(IREEMF.NTS :\ND LOY ALTY ARL\N(iEMENTS

1\rtikd 22

Confcrence agrcernents. lrade participaion agrccmenh and loyalty arrangcrnents
.hall C<1nform to lhc aprlicahJc rcquiremcnts
Jf thi' Cod..: and may include such other pro1i\ions as may he agrenl which are not in:onsistenl with this Code.

Konferensavtal. avtal om marknadsdclning
samt lf~jalitetsarrangemang skall vara i överensstiimmclse med tilliimplig:a krav i denna
kod men för innefatta sildana andra föreskrifter som kan avtalas vilka inte står i strid med
denna kod.

'ART TWO

DEL TVÅ

'HAPTER VI:
AND MACHINERY
\ET"rI,El\tENT <ll' DISPllTES
1

ROVISIONS

INNEHALL I KONf""ERENSAVTAL.
AVTAL OM MARKNADSDELNING OCH
LOJALITETSARRANGEMANG

KAPITEL Yl
FOR

1. <~'l:NERAI. PROl'/SIONS
· frticlc 23
I I) The provisions of this chapler ~hall ar;f y whenever th..:re isa dispute rclating lo the
1pplication or operation of the provisions of
his Cmlc betwecn the following parties:
laJ a conferencc anda shipping line:
(hJ thc shipping lines mcmbers of a confer~nee:

(c) a confcrcnee or a shipping linc member
herc<if and a shi rrers · organi1.ation or rcpre;entat ive~ of shippcrs or shippers: and
tdJ two or more conferences.
For the purposes of this chaptcr the term
'party" means thc original parties tu the dis1ute as well as third parties which have
oined the procceding<. in accordance with la)
lf Art iclc 34.
l'.!l Disputes hetween shipping lines of the
.ame flag. as well as those between organizaifins belonging to the same country. shall he
.ett led within the framework of the national
urisdiction of !hat country. unless this cre1tes serious difficulties in the fullilment of the
Jrovisions of this Code.
13) The parties lo a dispute shall first atempt to sett le it hy an exchange of views or
lirect negotiations with the intention of lindng a mutually satisfactory solution.
(4) Disputes hetwecn the parties refcrred
o in Art ide 231 I) relating: to:
ta) refusal of admission of a national ship-

f'ÖRESKRIFTER OCH TILLVÄGAG..\NGSSÄTT FÖR BILÄGG ANDE AV TVISTER

A. ALLAIÄNNA FÖRESKIUFTER
Artikel 23

I. Föreskrifterna i detta kapitel skall tilliimpas närhelst en tvist uppkommer rörande tilllämpningen eller verkställandet av föreskrifterna i denna kod mellan följande parter:
a J en konferens och ett linjerederi:
h) linjerederierna som iir medlemmar av en
konferens:
cl en konferens eller ett linjerederi som iir
medlem diirav och en avlastarorganisation
eller foretr:idarc fiir avlastare eller avlastare:
och
dl tvii eller flera konferenser.
I detta kapitel skall med beteckningen
"part" förstås de ursprungliga parterna i tvisten såväl som tredje parter som har anslutit
sig till förhandlingarna i enlighet med artikel
34. stycke a.
2. Tvister mellan li1\icrcderier under
samma flagg. såväl som mellan organisationer som hör hemma i samma land. skall
biUiggas inom ramen for detta lands nationella jurisdiktion. om inte detta skapar allvarliga
svärigheter i uppfyllande! av föreskrifterna i
denna kod.
3. Parterna i en tvist skall i första hand
försöka att hiliigga den genom mcningsuthytc
eller direkta förhandlingar med mälsiittningen
att finna en ömsesidigt tillfredsstiillande lösning.
4. Tvister mellan de parter som anges i
artikel 23. punkt I. angående:
a) att ett nationellt lin_ierederi vägrats in-

2')
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pini; linc 10 a cunfen:nce serving the fl>reign
trade of the country of that shipping line:
!hl rcfusal of admission of a thinl-cou:llry
~hipping linc :o a confcrence;
(e) expulsion from a cunfcrenee;
(d) in..:onsistency uf a conference agrecmcnl wilh lhis Codc-.
(e) a general freight-rate increase;
{f) surcharges:
(g) changcs in frcight rates or the imposition llf a currcncy adjustmcnt faclor Jue lo
cxchangc ralc changcs;
!hl participation in tradc: and
(i) lhe form and terms of prnposed loyalty
<1rra11gemenls
whieh have not hecn resolved through an exchange of views or direct ncgotiations slwll.
at the n:quest of any of the parties 10 the
dispute. bt: rcferred lo internatiunal mandarory conciliation in a..:corJancc \Vith the pmvisions of this chapter.

triillc i en konferens. Slllll he1j;mar det linjcrcdcrieb ht:mland., utrikeshandel;
hJ all ett tredje-lands linjerederi vi1grah inträde i en k11nfcrens;
c) ukslutning ur en konferens;
d) bristande i>vercnsstiimrnebe mt:i Ian ett
konfcrcföavtal och denna kod:
cl en allmiin höjning av fraklcr;
tilHiggsavgifter;
gl iindringar i frakter eller införandet av
valuraanpassningsfokror pii grund av valutakursiindringar;
hl marknadsandelar: och
i I formen 111.:h villkoren för föresl<1gna lojalitetsarrangcmang,
som inte har lösb genom meningsutbyte l'lier
dirckra förhandlingar. skall, pi1 hegiir;1n av
part i tvislen. himskjuras till interna1ionell 11hligarorisk forlikning i enlighet med fureskrifterna i dett<t k<1pitel.

Arride24

Arti/.:.dN

t I I The conciliation prm:cdure i5 initiated
al lhc request of one of thc parties lo the

I. Fiirlikningsfo1farandet inledes pii hegiiran av t:n av parterna i tvisten.

n

lli~putc.

e1

The requcst shall he madc:
in disputes rclating to memhership of
conferenccs: not later than 60 days from the
date of n:ccipt by lhe applicant of the confcrcm:e decision. including the reasons therefor.
in accordancc wilh Arlicles ((4) and 4(3);
thl in dispulcs rdating lo general freightrate increases: not larer rhan thc date nf c.xpiry of the period of nori1.:e specified i11 Artide 14(1);
le) in dispulcs rdaring ro .rnrd1arges: nor
later than lht: date of expiry of the .lO-day
period specilied in Article 1614) or. where no
n11ril·c has hecn given. nor later than 15 days
from the date when thc surcharge was put
into effect; and
1dl in disputcs relating to changes in
freight ratcs ur the impositiirn of a currency
adjusrment factor due to exchange rate
changes: not later than live days arter the
date of expiry of thc period "pecified in Article 17()).
(3) The provisions of Articlc 24CJ shall 1w1
apply tu a dispute which is rcfcrred to internatitinal mandatory conciliation 111 aceordance with Article 25CH.
la)

2. Hegiiran skall inges:
al i tvister angt1ende mt:dlcmskap i konferenser: inte senan: iin 60 dagar friin den dag
dit sökanden mollog konferensens beslut och
skiilen därför. i enlighet med artiklarna I.
punkt 4. och 4. punkt J:
h) i tvister ang;iende allmiinna frakthojningar: inre senare iin ;111 riden för den
vars:::lperiod som anges i artikel 14. punkt I.
löpt ut;
cl i tvisrcr angiicndc tilliiggsavgifrer: inte
senare iin all tiden för den 30-dagarsperiod
som anges i artikel 1(1, punkt 4. lilpl ur eller.
om ingen avisering hur givirs. inte senare iin
15 dagar frän det datum dil tilliiggsavgiften
sattes i kraft; och
dl i tviskr angiiendc iindringar i frakli:r
eller införande av valutaanpassningsfaktlir p<i
grund av valutakurs~indringar: inte ~enare <in
fem dagar efter all tiden för den period som
anges i artikel 17. punkt 3. löp! u1.
-~· 1-\)reskriflerna i artikel :!4. punkt 2. '>kall
inre ti!Himpas p;i en t vi"t som iir II;in~kjuten
till i11ternationell obligatorisk förlikning i cnlighel med artikel 25. punkt 3.
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(4) Rc4uests for com:iliation in disputt:s
other than thost: rcferrc<l to in Artidc 24!2l
rnay be ma<lc al any tirm:.
(5 J The time-limits specifit:<l in Art ide
24(2) may be exten<lt:d by agreement bt:twt:en
tht: parlic.s.
(6) A n.:qt11.:sl for conciliation shall bt: considcred to ha ve bt:t:n duly maJe if it is proved
thal thc n.:quest has been sent lo the other
party by registered letter. telegram or tclcprintcr or has becn servcd on it within thc
time-limits specified in Article 2412) or (5).
(7) Where no request has been madc within the timc-lirnits specified in Artide 24(2) or
(5), the decision uf the confcrcnce shall be
lim1I and no proceedings under this diapter
may be brought by any party to the disputc lo
challenge that decision.

4. Bcgi\ran om förlikning i tvister, andra iin
dem som anges i artikel 24. punkt 2. k;111 inge-.
vid vilken tidpunkt som hdst.
5. Tidsgriinserna som anges i artikel 24.
punkt 2. kan utsträckas genom ilven::nskommelse mellan parterna.
6. En begiiran om fl>rlikning skall anses
ingiven i vederbörlig onlning om det bevisas
att den har avsiinh till den andra parten i
rekommenderat brev. telegram eller telex
cller har delgivit~ inom de tidsgränser som
anges i artikel 24, punkt 2 eller 5.
7. Om ingen begäran har ingivits inom de
tidsgränser som anges i artikd 24. punkt 2
eller 5. skall konferensens beslut vara slutgiltigt och inga förhandlingar t:nligt detta kapitel
kan tagas upp av nägumlcra parten i tvisten
för att bestrida det beslutet.

Artid<' :!5

Artikel :!5

(I J Whae the parties ha ve agreed that disputcs rcferred to in Artidc 23<41 <al, (b). (cl,
(d). thl and (il shall be resolvcd through procedures other lhan those established in thal
Artidc. or agree on procedures to resolve a
particular dispute that has arisen bet wecn
them. such disputes shall. al thc request of
any of the parties tu the dispute. be resolved
as provided for in their agn;ement.
(2) The provisions of Article 25( I) apply
~1lso tu the disputes rcfcrred lo in Article
23(4) (el. (f) and lg). unless national lcgislation, rulcs or rcgu!ations prevent shippers
frorn ha ving this frecdom of choice.
(J) Wht:re conciliation proceedings have
been initiated, such prrn:eedings shall havc
prci::cdcnce over remedies available under
national law. If a party secks remedies under
national law in respect of a dispute to which
this chaptcr applies without invoking thc procedures provided for in this chapter, then,
upon the rt:quest of a respondent lo those
procecdings, they shall be stayed and the dispute shall be referred to the procedures defined in this ehapter by the court ur other
authority wherc the national rcmedies are
sought.

I. Om parterna har överenskommit all tvister som avses i artikel 23, punkt 4. stycke a.
b. c, d. h och i, skall avgöras genom andra
förfaranden iin dem som anges i den artikeln
eller om de enas om fö11"arande för all lösa en
viss tvist som har uppstiitt mellan dem, skall
s~idana t vislcr. pä begiirnn av någondera parten i tvisten. biliiggas sii som föreskrives i
dt:ra~ överenskommelse.
2. Föreskrifterna i artikel 25. punkt I, tilllämpas ocksi\ p{1 dc tvister som niimns i artikel 23, punkt 4, stycke c, f och g, om inte
nationell lagstiftning, regler eller förordningar fråntager avlastarna denna valfrihet.
3. Om förlikningsförhandlingar har inlcns.
skall sådana förhandlingar ha forcträdc framför räll!'.medcl som tillhandahälles enligt nationell lag. Om c11 part vill utnyttja riittsmedel
enligt nationell lag med hiinscende ptl en
tvist. på vilken detta kapitel ;ir tifömpligt.
utan att åberopa de förfarandcn som föreskrives i detla kapitel. skall, på beg;iran av en
svarande, förhandlingarna avbrytas och tvisten - av den domstol eller annan myndighet
där de nationella riittsmeJlcn begärts hänskjutas till de förfaranden som bestäms i
detta kapitel.

Article 26

Artikel 26

f I) The Contracting Parties shall confer
upon cunferences and shippers' organiza-

I. De fördragsslutanJe parterna skall tilldela konfcrcnser och avl;1starorganisationer
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1ions such capacity as is nccessary for thc
application of thc provisions of this chapter.
In particular:
(a) a conft:renet: or a shippcrs' organization may institute proceedings as a party or
be nameJ as a party tu proceedings in its
collective capacity;
(b) any notification tu a confcrencc or
shippers' organization in its eollectivc capacity shall also constitutc a notification lo each
mcmber of such eonfercnce or shippcrs' organization;
(c) a notilication to a confcrence or shippers' organization shall be transmiued to the
address of tht: head otlice of the conference
or shippcrs' organization. Each confercnce
or shippers · organization shall register the
address of its head office with the Registrar
appointed in acrnrdance with Article 46( I).
In the evcnt that a conference ur a shippers ·
organization fails to register or has no head
office. a notification to any memher in the
name of tht: confercnce or shippers' organization shall be deemed to be a notification to
such confercnce or organization.
(2) Acceptance or rejection hy a conference or shippers' organization of a rccommendation by conciliators shall be dcemed to
be acceptanct: or rejection of such a recommendation hy each member thereof.

sådan bt.:hörighct som Jir niidviindig for tilllfönpningen av föreskrifterna i Jctta kapitel. I
synnerhet så alt:
al en konferens eller en avlastarorgani~a
tion kan inleda förhandlingar som part eller
anges som part i förhandlingar i sin kolkkti\'a
egenskap;
b) varje underrättelse till en konferens eller
avlastarorganisation i dess kollektiva egenskap skall ockst1 utgöra en unJerriittclse till
varje medlem av sådan konferens eller avlastarorganisation;
c) underrättelse till en konferen!> eller avlastarorganisation skall sändi1s till adres!>t.:n
för den konferensens eller den avlastarorganisationen~ huvudkontor. Varje konferens
eller avlastarorganisation <skall registrera
adressen till sitt huvudkontor hos den registrator, som utniimnts i enlighet med artikel 46.
punkt I. Om en konferens eller en avlastarorganisation underläter att registrera adressen
eller inte har nf1got huvudkontor, skall en
underrättelse till vilken som helst av medlemmarna i konferensens eller avlastarorganisationens namn anses vara en underrättelse till
sådan konferens eller avlastarorganisation.
2. Om en konferens eller avlastarorganisation godtager eller förkastar en råommendation av förlikningsmännen, skall varje medlem av konferensen/avlastarorganisationen
anses ha godtagit eller förkastat rekommendationen.

Artid1· :!7

Artikel 27

Unless the parties agree otherwise, the
conciliators may decide to make a recommendation on the basis of written suhmissions without oral proceedings.

Om inte parterna överenskommer om annat, kan förlikningsmännen besluta all utfärJa en rekommendation pt1 grundval av
skriftliga inlagor utan muntliga förhandlingar.

R. INTERNATIONAL MANDATORY
CONCJUATJON
Artide 28
In inkrn•1tional mandatory conciliation the
appropriate authorities of a Contracting Party
shall, if thcy so request, participate in the
conciliation prrn.:eedings in support of a party
heing a national of that Contracting Party, ur
in support of a party having a dispute arising
in the context of the foreign trade of that
Contracting Party. The appropriatt.: authority
may alternatively act <1s an observer in such
conciliation proceedings.

8. INTt.RNATIONELL OBLIGATORISK
FÖRLIKNING
Artikel 28
Vid internationell obligatorisk förlikning
skall behöriga myndigheter i en fördragsslutanJe stat. om de så önskar, deltaga i förlikningsförhandlingarna för att bist<\ antingt:n en
part som är av den fördragsslutande ~tat.:ns
nationalitet eller en part i en tvist som uppkommit i samband med vederbörande fördragsslutande stats utrikeshandel. Den behöriga myndigheten kan alternativt upplriida
som observatör vid sf1dana förlikningsförhandlingar.
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Artikel 29

:!<)

In intt:rnational rnandatory c:onc:iliation
ic prncct:Jings sh<ill be helJ in the place
nanimously agreeJ lo hy the parties or, fail1g suc:h agr..:crncnt, in the place dt:cidcd
pun hy thi.: conciliators.
(I)

!21 In dctermining thi.: plac:e of conc:iliation
roct:edings thc parties :111J tht: conc:iliators
hall lake into ac:count, inra ali11. countrics
lhich an: doscly c:onnectt:J with the <lispute,
·earing in mim! the country of thc shipping
ne conccrne<l :md. espt:c:ially when thc dis·Ule is related lll cargo, tht: country wht:rc
he cargo originatl's.

I. Vid internatinnell ohliga\l.lrisk förlikning.
skall förhandlingarna hilllas p:i den plats, som
parterna enhiilligt överenskommer om eller.
om si1dan överenskommelse inte uppn;is. pä
den plah, -.om förlikningsmiinnen bestiimmer.
2. Niir parterna och fiirlikningsmiinnen
skall hi:.,tiimma platsen for förlikningsförhandlingarna skall de taga i heakiande bl. a.
de liindi:r som iir niira förbu11dna me<l tvi sten,
oc:h diirvid ha i iilanke Jet beriirJa linjcri:deriets land oc:h, siirskilt om tvisten giilkr lasten. det land varifr{in denna hitrriir.

1rticll' 30

A.rtikt'i 30

(I I For the purpost:s of this chaptcr an ln:rnat ional Panel of Conciliators shall hc e<,Jbli-.hcd, consisting of experts of high repuk
·r experience in lht: fiel<ls of law, cconomi1.:s
·f sea transport, or foreign lraJe and finance,
s dt:termined hy thc Contracting Parties sc~cting them, who shall serve in an indepen'ent capacity.
121 Each Contracting Party may at any
ime nominatc memhers of thc Pant:! up to a
otal of 12, and shall 1.:ommunicate t heir
1ames lo the Rt!gistrar. The nominations
hall be for pcri111.h of six years eac:h and may
•e rene\.\·ed. In thc e\'ent or the dealh, inc:a1ac:ity or n:sign:1tion of a memher of the Pan1, the Contrac:ting Party whic:h nominated
uc:h person shall nominate a replacernenl for
he rcmain<lcr of his term of office. A nomi1ation lakes effec:I from the date on whic:h the
ommunication of thc nomination is received
1y the Registrar.

I. För dl'tta kapitels syhen skall en internationell grupp av förlikningsmiin inriittas, best{iende av experter med högt anseende c:ller
erfarenhet inom juridik, sj1)transponekonomi
eller utrikeshandel och finansiering, som det
besliims av de fiirdrag'>slulanJe parterna som
utser dem; de utsedda skall hanJla i en oberoende funklion.
2. Vaöe fördragsslutande part kan niir som
helst utniimna meJlemmar av gruppen intill
ett antal av 12, och skall meJdela deras na111n
till registratorn. Utniirnningarna giiller sexilrsperimler oc:h kan fi1rnya:,, I hiindclse av en
gruppmedlems diid, ofiirmi1ga eller avsiigclsi:
skall Jen fördragsslutande part som utniimnt
vederhiiranJe utniimna en crsiittare fiir iiterstnden av hans tjänstgöringstiJ. En utniimning giillcr från och med den dag dit registratorn mottagit meddelande om utniirnningen.

(3) The Registrar shall maintain thc Panel
ist and shall rcgularly inform the Contracting
>artics of the composition of the Panel.

3. Registratorn skall föra en förteckning
iiver gruppmedlemmarna oc:h skall regelbundet informera de fordragsslutande parterna
om gruppen~ sammansiillning.

\rticlt' 31

Artikel 31

( \) The purposc of cnm:iliation is

Il)

rcach

m amicable se11lernent of the Jispute through
·ecornmendations formulateJ by inJependent
:onc:iliators.
12) The concil1ators shall identify and clarfy thi: is-.ues in Jispute, seek for this purposc

I. Syftet mi:d förlikningen iir all uppn~I att
tvisten löses i godo genom rekommendationer formulerad.: av l.lberoende forlikningsmiin.
2. f'(irlikningsmiinnen skall fostbgga oc:h
klargöra 1vis1efrf1gorna, för della i~nJamill in-

:n
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any information fnim the parties. and. on the
basis 1hcrcof, suhmi1 to thc parties a rccommendation for the settkmcnt of thc disput.::.
(3) The parties shall co-opcrate in good
faith with thc conciliators in order to enahlc
thcm IO carry out their functions.
(4) Suhje..:t to the provisions of Anicle
2512). the parties to the disputt: may al any
time during thc conciliation proceeding~ dccide in agrt!ement to have recoursc to a diffcrent proci:durc for the settkment of their
dispute. The parties to a disputc which has
been made subject to proceedings othcr !han
thosc providcd for in this chapter may decide
by mutual agreement to have n:coursc lo inlernarional mandatory conciliation.

fordra all slags information frän parterna och.
pi\ grundval därav, fi.ireliigga p;1rtern;1 en relwmmendation för biHigi;ande av tvisten.
3. Parterna skall uppriktigt samarbeta med
förlikningsmännen för all möjliggöra för dem
all utöva sina funktioner.
4. Med beaktande av föreskrifterna i artikel
25, punkt 2, kan parterna i tvisten vid vilken
tidpunkt som helst under förlikningsförhand ·
lingarna gemensamt besluta att utnyttja ett
annat förfarande för hiHiggande av deras
tvist. Parterna i en tvist. vilken har hlivit
föremål för andra förhandlingar iin dem som
föreskrivs i detta kapitel. kan genom ömsesidig överenskommelse besluta att utnyttja internationell obligatorisk förlikning.

Artide 32

Artikel 32

(I) The conciliation prnceedings shall be
conductt:d either by one com:.:iliator or by an
uneven number of conciliators agreed upon
or designakd by the parties.
12) Wherc the parties cannot agrec on the
number or the appointment of the conciliators as provided in Article 32( I), the eonciliation proceedings shall be conducted hy thn:c
com:iliators, one appointed by each party in
the stalemcnt(s) of claim and reply respectively. and the third by the two conciliators
thus appointed, who shall act as chairman.

I. Förlikningsförhandlingarna skall genomföras antingen av en förlikningsman eller av
ett ojämnt antal fi.irlikningsmiin, vilka parterna har enats om eller utsett.
2. Om parterna inte kan enas om antalet
eller utnämningen av förlikningsmiinnen som
föreskrivs i artikel 32, punkt I, skall förlikningsförhandlingarna föras av tre förlikningsmän; vardera parten skall i kiiromiilet respektive svarsskrivelscn/skrivelscrna utnämna en
förlikningsman, varpa de t vii st1lunda utnämnda förlikningsmännen ut~cr den tredje:.
vilken skall vara ordförande.
3. Om svarsskrivelsen inte namnger en forlikningsman. som skall utn:imnas i de fall lbr
artikel 32, punkt 2. tillämpas. skall. inom 30
dagar efter moltagandet av k;1n1miilet. den
förlikningsman som utniimnh i kitromiilet
utse den andre förlikningsmannen genom
lottdragning bland de gruppmedlemmar som
utnämnts av den/de fönlragsslutande parten/parterna och som är av samma nationalitet som svaranden ta).
4. Om de förliknings1min som utnämnh i
enlighet med artikel 32, punkt 2 eller 3, inte
kan enas om utn;imningcn av den tredje förlikningsmannen inom 15 dagar efter dagen for
utniimningt.n av den andre forlikningsm;111ncn. skall han. inom de följande km dagarna,
väljas genom lottdragning av de utn;imnda
förlikningsmiinnen. Före lolldragningen skall
följande beaktas:
a) ingen medlem av förlikningsmannagruppen som iir av samma 11a1ionalite1 Slllll endera

(3) lfthe reply does not name a conciliator
lo he appointed in cases Where Article 32C~)
would apply, the second coneiliator shall,
within 30 days following the reccipt of 1he
statement of claim, be chosen by lo! by the
conciliator appointcd in the statemenl of
claim from among the members of the Panel
nominated by the Contracting Pany or Parties of which the respondenHsl is tare) anational(s).
(4) Where the conciliators appointed in accordancc with Article 32('.!J or (3) eannot
agree on the appointmcnt of the third conciliator within 15 days following the datc of the
appointment of the second conciliator. he
shall. within thc following 5 days hc choscn
by lot by the appointed conciliators. Prior to
the drawing by lot:

(a) no member of the Panel of conciliators
having the same nationality as eithcr of 1he
3
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two appoinled com;iliators shall be eligible
for sclection hy kli;
(bl each of the two appointed conciliators
may exdude from the lisl of thc Panel of
com.:iliators an equal number of thcrn subjcct
lo lhc n:quiremcnt thal al kas! 30 members
of thc Panel shall rcmain eligible for scleclion
by lot.

av de I v;i utnämnda förlikningsmiinncn skall
vara valbar vid lottdragningen;
hl var m:h en av de 1vi1 utnämnda förlikningsmilrrncn kan utesluta friln förteckningen
över l'i.irlikningsmannagruppcn cl! jiimnl anlal fi.\rlikningsmiin pii villkor all itlminslonc
JO gruppmedlemmar kvarsl<lr som valbara
vid lo11dragningcn.

4.rtide 33

Artikd33

t I I Whcre several parties requesl conciliation with the same respondent in respect of
the same issue, or of issues which arc closely
connected, that respondent may request the
consolidalion of those cases.
(2) The requcst for consolidation shall be
consiedered and dccidcd upon by majority
vote by the chairmen of 1hc conciliators so
far choscn. lf such requcst is allowed, the
chairmen will designate thc conciliators to
cunsidcr the consolidatcd cascs from among
the conciliators so far appointed or chosen,
provided that an unevcn numher of conciliators is chosen and that thc conciliator lirst
appointcd by cach party shall be onc of thc
conciliators considcring the consolidated
case.

I. Om llcra parter bcgiir förlikning med
samma svarande avseende samma I vis1efriiga
eller 1vistcfriigor som iir niira sammanhiingandc, kan svaranden bcgiira sammanliiggning
av dessa fall.
.., Begäran om sammanläggning skall
granskas och beslut fallas genom majoriletsvotering av ordförandena for de dittills valda
förlikningsmännen. Om si"1dan begiiran beviljas. u1scr ordförandena de förlikningsmiin.
som skall granska de sammanlagda fallen.
bland Je forlikningsrrnin som dillills iir ulnämnJa eller valda, forulsall all el! oji1111n1
anwl förlikningsmiin viilje~ och all den forlikningsman som först u1niimn1s av varje par!
skall vara en av de förlikningsmiin som granskar del sammanlagda fall cl.

Artide 3-1

Artikel 34

Any party, othcr than an appropriatc authority rcfcrred to in Articlc 28. if conciliatiun has been initiatcd, may juin in the proceedings:
t.'ithcr
(al as a party, in case of a direcl cconomic
inten:st,

Om förlikningsförhandlingar har inlc11s.
kan varje annan pan iin en behörig myndighet, som omniimns i anikcl 2X, ansluta sig
till förhandlingarna:
antingen
al som part, i hiindclse av ett direkl ekonomisk! inlressc;
eller
bJ som undcrslödjamle part till en av de
ursprungliga parterna, i hiindclse av cll indirekt ekonomiskt intresse, om inte endera av
de ursprungliga parterna motsiiltcr sig siidan
anslutning.

Il/"

(bl as a supporting party 10 one of the
original parties, in case of an indircct economic inlercst, unless either of thc original
parties objech to such joindcr.

Articlc35

Artikel 35

I I) The recommcnJations of thc conciliator-, shall be maJc in accordance with the
provisions of this Code.
(2) Whcn 1hc C'oJe is silen! upon any point,
1hc conciliators shall apply thc law which lhe
parties agree at thc lime 1hc concilialion pro-

I. Förlikningsmiinnens rekommendationer
skall avges i enlighet med föreskrifterna i
Jenna koJ.
2. Om koden i nfigon friiga inle innehiiller
nagra föreskrifter, skall förlikningsmänncn
tilliimpa den lag som parterna överenskom-
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14} The conciliators shall not hring a finding
of 11011 li11111'/ on the grnunJ of obscurity of
the law.
1.'il The conciliators may recommend those
rt:mcdit:s and rdiefs which are proviJeJ 111
the law applicabk to tht: <lispult:.

mt:r om vid tiden för förlikningsfiirhandling<irnas inledande .:!ler därefter. dock inte senare iin vid tiden för framhiggande av bevismaterial för förlikningsmiinnen. I avsaknad av
s:ldan öven::nskummclsc \kall den lag tilliimpas. vilken enligt fi.irlikningsmiinnens bedömning niirmast anknyter 1ill tvist..:n.
3. Förlikningsmiinnen skall ime avgöra
tvisten ex a1'l/IW 1•1 hono (efter riitt och billighet), om inte parterna sii övert:nskommt:r
efter del all tvisten har uppkommit.
4. Förlikningsmiinnen \kall inte avge u11:11andet "11011 li1111<'t" tfritgan iir oklar) p<i
grund av oklarhet i lagen.
5. Förlikningsmiinnen kan rekommendera
de rättsföljdt:r som anvisas i den lag som tillWmpas på tvisten.

A.rticle 36

Artikel 3fi

The n:commemlations of Lht: com:iliators
shall indudt: rt:asons.

Fi.irlikningsmi1nnens
rekommt:mlationer
skall även innefalla .-;kiilcn för dessa.

Article 37

Artikel 37

( l l Unlt:ss the parties ha ve agreed hcforc,
<luring or aftt:r the conciliation proccJurc
that the recommendation of the conciliators
shall be binding, the recommcndation shall
bccome bin<ling by acceptance hy the parties.
A rcrnmmcndation which has been acceptt:d
by some parties to a disputc shall bt: hinding
as betwcen those parties only.
(21 Acceptance of lhc rccummendation
must bt: communicatc<l by thc parties lo the
conciliators, al an address spccifit:d hy them.
not later than 30 days after rcct:ipt of the
notification of the rccommenJation; 01herwise. it shall be considered that the rccommendation has not heen acct:pted.
Ol Any party which does not accept the
recommendation shall notify thc conciliators
and the other parties, within 30 days following the period spccificd in Article 37Cl. of its
grounds for rejcction of the recommendation.
comprcht:nsively and in writing.
14l When thc recommt:ndation has been
acceptcJ by parties, the conciliators shall immediatcly draw up and signa record of \ettlement, at \Vhich time the rccommcndation
shall bccomc binding upon those parties. lf
the reeommendation has not been accepted

I. Om inte parterna före. under eller efter
förlikningsförfaranJet har i.iven:nsklHnmit att
fiirlikningsmiinnens rekommendation skall
vara bindande. skall rekommendationen bli
hindande genom parternas godtagande av
den. En rekommendation, som har godtagits
av några av parterna i en tvist. iir bindande
endast för dessa parter.
.,
Godtagande av rekommendationen
milste medddas till fiirlikningsmännt:n. pit av
dem angiven adn:ss. av partcrna intc senare
än 30 Jagar efter mollagandet av underr<iltdse om rekommendationen: i annat fall skall
dct anses att rekommendationen inte har godtagits.
3. Vai:je part som inte godtager rekommendationen skall inl1m 30 Jagar efter den perilid
som anges i artikel .n. punkt~. detaljerat m:h
skriftligen mt:ddcla fiirlikningsmiinnen od1 de
andra parterna sina sLil för förkastande <iv
rekomme nda I ioncn.
4. Om rt:komm..:nJatiunen har godtagih av
part..:rna. skall forlikning,miinnen omedelbart uppriilla lll:h undertt:ckna ett protokoll
om biliiggande av tvistcn. vid vilkc11 t1Jpu11kt
rekommendatillllcn 'kall bli himlande fur
dessa partt:r. Om r<.:klimmendatiunen int..: 1i~1r

ccc<lings commcnce or thcrcaftcr. but not
later !han thc tirnt: of submission ro evi<lcm;c
to the com.:ilialllrs. Failing such agrt:t:mcnt,
thc law which in thc opinion of thc conciliaLors is most closdy connt:d..:<l with the <lisputc shall ht: applicahk.

Ol Tht: conciliators shall not <lccidc t'.r
al'quo 1'/ hono upon the dispule unless Lhc
parties so agrec after the <lispute has arisi.:n.

36

Prop. I 983/84: 17
by all parties, tlu: com:iliators shall draw up a
report with rcspect to those parties rcjccting
the rccommendation. noting thc disputc and
thc failurc of those parties 10 sellle the dispule.
(5J A recommcndation which has become
hinding upon the parties shall be implcmented by lhem immediately oral such later time
as is specilied in the recommendation.
to) Any party may make its accepta1Ke
wnditional upon acccptance by all or any of
the other parties to the dispute.

godtagits av alla part..:r, skall flirlikningsmiinnen. n11.:d avs..:ende p;i de parter som förkastar rekommendationen, sammanstiilla en rapport. i vilken anges att tvist fiircligger och all
dessa parter inte lyckats hiliigga tvisten.
5. En rekommendation som har blivit bindande för parterna skall tilliimpas av dem
omedelbart eller vid den senare tidpunkt som
anges i rekommendationen.
6. Varje part kan siilla som villkor för sitt
godtagande all alla eller niigr:i av de andra
parterna också godtager den.

Articl<' 3li

Artikl'I 3N

linal determination of a dispute as between
thc parties which accept it, exccpt to the
extcnl lhat the rccommendation is not recognized and enforced in accordancc wich the
provisions of Artide 39.
12) "Recommendation" includcs an interpretation. darification or revision of the recommendation made by the conciliators before the ro.:commendation has been accepted.

I. En rekommendation skall utgöra ell slutligt avgi.irande av en tvist vad den betriiffar de
parter som godtager den, utom i den omfattning rekommendationen inte är crkiind och
verkstiilld i enlighet med föreskrifterna i artikel 39.
2. "Rekommendation" innefattar en tolkning, ett klargörande eller en omarhetning av
rekommendationen som gjlirts av flirlikningsmännen innan den har hlivit godtagen.

A.rticll' 39

Artikel 39

I Il A recommcndation shall constitute a

I 11 Each Contracting Pany shall recognize
a recommendation as binding betwecn the
parties which have acceptcd it and shall, subje1.:t to thc provisions of Article 39(2) and 131.
enfrm..:e, at thc rcquest of any such party, all
obligations imposed by the recommendation
as if it were a final judgemcnt of a coun of
that Contracting Party.
(2) A n:commendation shall not be recognizcd and enforced at the requcst of a party
refcrrcd to in Article 39111 only if thc court or
othcr cornpetent authority uf thc country
where rccugnition and enfon.:i;:ment is sought
is satified that:
(al any party which a1.:cepted the recommendation was, under thc law applicabk lo
il. under ~ome legal incapacity al the lime of
an:eptance:
(h) fraud or coercion has been used in the
making of the ri;:commemlation:
Id thc recommendation is contrary to publir (ll>licy (orilfl' puhlicl in thl: country of
cnforccmo.:nt: or
l d I t hc co111positio11 of thc conciliators. or

I. Yar:ie flirdragsslutande part skall erkänna en rekommendation som bindande
mellan de parter som har godtagit den och
skall. med beaktande av föreskrifterna i artikel 39, punkt 2 och 3. på begiiran av niigon
siidan part, verkställa alla förpliktelser älagda
genom rekommendationen som om denna
vore en slutlig dom av en dom~tol i den fördragsslutande staten.
2. En rekommendation skall inte crkiinnas
och verkställas pii hegiiran av part som f1syf.tas i artikel 39. punkt I. om domstol eller
annan behörig myndighet i det land. där erkännande och verkstiillande begiires. är övertygad om all:
aJ någon av de parter, som godtagit rekommendationen. inte vid tiden för godtagandet
hade full rättskapacitet cnligt den lag som är
tilliimplig pil den:
h) hedriigeri eller tvång har anviints vid
utformningen av rekommendationcn:
c) rekommendationen stiir i strid med grunderna för rättsordningen lordre p11hlit"I i det
land diir verkställighet begiirs; eller
dJ fi.irlikningsmiinnens sammansä11ning cl-
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thc concilialion proi:cdmc. was not in a<.:<.:ordan<.:e with lhc pnwisions of lhis Codc.
Pl Any part of the rcwmmcndation shall
not hc cnforccd and n:<.:ognized ifthe court or
other compl'lcnt authority is satisficd that
such part come-; wilhin any of thc suhparagraphs of Articlc 39<::!1 and can he scparated
from other par!\ of the recommendation. lf
such part cannot he separated. the cntire rccommcndation shall nol he enfon:ed and recognizcd.

ler förlikningsfiirfarandel inte var i i\ver-cnssliimmelsc med frireskriflerna i denna kPd.
3. Ingen del av rekommendationen sk;11l
verkställas och erkännas om domstol eller
annan hehörig myndighet iir i"lverl ygad om all
den delen faller inom n{lgot av styckena i
artikel W. punkt 2. och den kan avskiljas friln
övriga delar av rekommendationen. Om siidan del inlc kan avskiljas. skall rekommendationen i sin helhet inte verksliillas och crkiinnas.

A.rtic/1• 40

Artikel 40

(I) Where thc recommendation has hcen
accepted hy all the parties. the recommendation and the rcasons thcrefor may he puhlished with the consent of all the parties.
(2) Where the recommendation has been
rejected by one or more·of the parties hut has
been aceepted hy one or more of the parties:
(a) the party or parties rejecting thc rccommcndation shall puhlish its or their grounds
for rejection. given pursuant to Article 370).
and may al thc same time publish thc recommendation and the reasons therefor:
lhl a party which has accepted thc rccommendation may puhlish thc rccommendation
and the reasons thcrefor: it may also puhlish
the grounds for rejcction given hy any other
party unless such other party has already
published its rcjection and the grounds therefor in accordance with Article 4012) la).
0) Whcrc thc rccommendation has not
been acceptcd hy any of the parties. each
party may puhlish the recommendation and
the reasons therefor and also its own rejection and the groumls therefor.

I. Om rekommendationen har godtagits av
alla parter. kan rekommendationen och sk;ilen därför offentliggöras med samtycke av
alla parterna.
2. Om rekommendationen har förkastats
av en eller flera parter men har godtap:ils av
en eller flera parter:
a) skall den part eller de parter. som förkastar rekommendationen, offentliggöra sina
i enlighet med artikel 37. punkt 3. givna skiil
för förkastande! och de kan samtidigt offentliggöra rekommendationen och skälen diirför;
b) fftr en part som har godtagit rekommendationen offentliggöra rekommendationen
och skälen diirfiir: den rarten kan ocksil offentliggöra de skäl för förkastande. som givits
av någon annan part. om inte denna andra
part redan har offentliggjort sill förkastande
och skälen härför i enlighet med artikel 40.
punkt 2. stycke a.
3. Om rekommendationen inte har godtagits av någon part. kan varje part offentliggöra rekommendationen och skiilen diiri'ör
och även sitt eget förkastande och grunderna
för detta.

Artic/c 41

Artikel 41

(I) Documents and slalcments containing
factual information supplied by any party to
the conciliators shall be made puhlic unless
!hat party or a majority of the conciliators
agrees otherwise.

I. Dokument och förklaringar innehållande
faktisk information. vilka av någon part överlämnats till förlikningsmännen. skall offentliggöras. om inte den parten eller en m~~ioritet
av förlikningsmiinnen överenskommer annorlunda.
2. Sådana dokument och förklaringar, som
lämnats av en part. kan inliimna~ av den parten till stöd för hans sak i efterföljande fiirhandlingar rörande samma tvist och mellan
samma parter.

(2) Such documents and statcments supplied hy a party may he lendered hy !hat
party in support of its case in subsequcnt
proceedings arising from the same dispute
and hetween thc same parties.
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Articl<· 41

Artil.:.d .J2

Wherc the re1:ommendation has not hc1.:ome hinding upon the partie~. no vicws expressed or reasons given hy lhe 1.:onciliators.
or conces-;ions or offers made hy the parties
for thc purposc or thc conciliation procedurc.
shall affcct the legal rights and ohligations of
any of I he parties.

Om rekommendationen inle har blivit bindande för parterna. skall inga av fiirlikningsmiinnen ullryckla åsikter eller skiil. eller
medgivanden eller erhjudanden som gjorts av
parterna som cll led i förlikningsforhandlingarna. pftverka nf1gon av parternas lagliga riittigheter 01.:h skyldigheter.

Artic/1• 43

Artil.:.d 43

(Il !al The 1.:osts of thc conciliators and all
costs of the administration of the conciliation
prcKeedings shall hc horne equally hy thc
parties to the procecdings. unless they agree
otherwise.
lhl Whcn the conciliation proceedings have
heen initiated. thc conciliators shall be entitled to rcquire an advan1:e or security for the
costs referred lo in Article 43(]) (a).

I. a) Kostnaderna för förfikningsmiin och
alla kostnader fiir genomförandet av fiirlikningsfiirhandlingarna skall hiiras lika av parterna i förhandlingarna. om dessa inte överenskommer annorlunda.
hl Om förlikningsförhandlingarna har inletts. skall fiirlikningsmiinnen vara bcriilligadc att he!,!iira förskott eller säkerhet för
täckande av de kostnader som avses i artikel
43. punkt I. stycke a.
2. Varje part skall bära alla utgifter som
den ådrager sig i samband med förhandlingarna, om inte parterna överenskommer annorlunda.
3. Oavsell föreskrifterna i artikel 43. punkt
I och 2. kan förlikningsm'.innen. sedan de
enhiilligt beslutat att en part har framsliilh
anspriik av okynne eller utan orsak. helasta
den parten med alla eller en del av de andra
parternas fiirhandlingskostnader. Ett siidant
beslut iir slutligt och bindande fiir alla parter.

I 2) Each party shall hear all expenses it
incurs in conncxion with the proceedings. unless the parties agree otherwise.

<3) Notwithstanding the provisions of Article 43( 1) and (2). the conciliators may. having
de1:ided unanimously that a party has hrought
a claim vexatiously or frivolously, assess
againsl that party any or all of the costs of
othcr parties lo the proceedings. Such decision shall be final and hinding on all the parties.

Artic/1· 44

A.rtil.:.cl 4./

<I I Failure of a party to appear or to pre<;er;t its case at any slage of lhe proceedings
shall not be deemed an ad mission of the other
party's asscrtions. In that cvent. the other
party may. al ils 1.:hoice. request the conciliators to close the proceedings or to deal with
the questions presented to them and suhmit a
recommendation in a1:cordance with the provisions for making redommendations set out
in this Code.

I. En parts underli\tcnhet att inställa sig
eller tllfiira sin talan under niigon del av förhandlingarna skall inte anses spm ett medgivande av den andra partens yrkanden. I sftdant fall kan den andra parll'n. efter eget val.
hegiira att fiirlikningsmiinnen antingen avslutar förhandlingarna eller hchandlar de fn"1gor
som har framlagts for dem och ulformar en
rekommemlation i enlighet med de föreskrifter för utfärdande av rekommendationer som
finns i denna kod.
2. Innan de avslutar förhandlingarna. skall
forlikningsmiinnen bevilja den part. som underliiter att inställa sig eller utföra sin talan.
en frist. som inte fftr överstii;a 10 dagar. si"ivida de inte iir hell siikra pii att den parten
inte har för avsikt alt instiilla ~ig eller utföra
sin talan.

!21 Before dosing the proceedings. the
conciliators shall gr:mt thc parfy failing to
appear or to present its case a period of
gr<Ke. not exceeding 10 days. unless they are
satislied that the party does not intend to
appcar nr to rrescnt ih case.
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(3) Failurc to ohscrvc procedural timc-limits laid down in rhis Code or determined ny
thc conciliators. in particular time-limits relating lo the suhmission of statemcnts or information. shall be considered a failure lo
appcar in thc proceedings.

14) Where thc proceedings have bccn
closed owing to one partv's failure to appear
or to present ils case. the conciliators shall
draw up a repllrf noting that party's foilurc.

:i. UnderH\tenhet att iakttaga de prn1.:essuella tidsgriinser som fostsliillls i denn;1 kod
eller hest;imls av förlikningsmiinnen. i synnerhet tidsgränser som avser inliimnandcn av
förklaringar eller information. skall betraktas
som undcrhltcnhet att instiilla sig vid f\irhandlingarna.
4. Om förhandlingarna har avslutats p{1
grund av att en part underl<°ilit att instiilla sig
eller utföra sin talan. skall förlikningsmiinnen
uppriitta en rapport i vilken de fastslilr partens underlf1tcnhet.

Artidc 45

Artikel ./5

(Il The conciliators shall follow the procedures stipulated in this Code.
<2l The Rules of Procedure annexed lo the
present Convention shall be considered as
Mode I Rules for the guidance of conciliators.
The conciliators may. by mutual eon sent.
usc. supplement or amcnd thc rules contained in thc Annex or formulate thcir own
rules of procedure to the cxtent thal such
supplementary. amcnded or other n1lcs are
not inconsislent with the provisions of this
Code.
Ol lfthe parties agrce that it may be in the
interest of achieving an expcditious and inexpensive solution of the conciliation proccedings. they may mutually agree lo rules of
procedure which are not inconsistent with
the provisions ofthis Code.
t4l The conciliators shall formulate their
rccomrncndation hy consensus or failing that
shall dccide hy m<\iority vote.
(5) The concilialion proceedin!!S shall finish and the recommendation of thc conciliators shall be delivcrcd not later than six
months from the date on which the conciliators are appointcd. except in t he ca ses ref erred to in Article 23!4) (e). (I) and (g). for
which the time-limits in Articles 14( I) and
16(4) shall be valid. The period of six months
may he extended hy agrcement of the parties.

I. Förlikningsmiinnen skall följa det förfarande som faststiillts i denna kod.
2. De regler om förfarandet som fogats till
denna konvention som bilaga skall anses som
typregler till vägledning för förlikningsmännen. Om förlikningsmiinnen överenskommer
diirom. kan de använda sig av. göra tilliigg till
eller iindringar i reglerna i hilagan eller fastställa sina egna regler nm fötiitrandet i den
män sf1dana kompletterande. ändrade eller
andra regler inte sl<tr i strid med föreskrifterna i denna kod.
:i. Om parterna enas om all del kan underliilta uppnåendet av ett snabbt och ekonomiskt genomförande av fiirlikningsförhandlingarna. kan de ömsesidigt överenskomma
om förfaringsregler som inte stär i strid med
föreskrifterna i denna kod
4. Förlikningsmiinnen skall utförda sin rekommendation i enhiillighe! eller. om cnhiillighet inte kan uppnås. efter m;~joriktsheslut.
5. Förlikningsförhamllingarna skall avslutas och förlikningsmiinnen utfärda sin rekommendation inte senare iin sex m<'mader från
den dag då förlikningsmännen utniimndes.
utom i de fall. som omniimnes i artikel 23.
punkt 4. stycke e. r och g. för vilka de tidsgränser som angives i artikel 14. punkt I. och
artikel 16. punkt 4. skall gälla. Sexmånadersperioden kan förliingas genom överenskommelse mellan parterna.

C. INSTITUT/Ol\"Al . AIAC/-1/NERY

c.

Artidc ./fi
( 1) Six months bcfore thc entry into force
of the present Convention. the Secretary-

ORGAN/SA TOR!S/\A
MANG
Artikel 4()

A.RRANGE-

1. Sex månader innan denna konvention
triider i kraft skall Förenta nationernas gcne-
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:Jeneral of the United Nations shall. suhject
iO the approval of thc General Assemhly of
!hc Unitcd Nations. and taking into account
thc views cxprcsscd hy the (\mtracting Parties. appoint a Rcgistrar. who may he assist~d hy such additional staff as may hc nccessary for thc pcrformance ofthe functions listcd in Articlc 46(2). Administrative services
for the Regislrar and his assistants shall he
providcd hy thc United Nations OITice at Gcncva.
t2) The Rcgistrar shall peti'orm thc following functions in consultation with thc Contracting Parties as appropriate:
tal maintain thc list of conciliators of the
lnternational Panel of Conciliators and regularly inform the Contracting Parties of the
composition of the Panel:
thl providc thc namcs and addrcsses of the
·conciliators to thc parties concerned on request:
te) receive and maintain copies of requests
for conciliation. replies. recommendations.
acceptances. or reje<:tions. induding reasons
therefor:
Id) furnish on request. and at their cost.
copies of recommcndations and reasons for
rejection to the shippers' organizations, conferences and govcrnments. subject to the
provisions of Articlc 40:
(cl make available information of a nonconfidential naturc on completed conciliation
cases. and without attrihution to the parties
concerned. for thc purposes of preparation of
material for the Rcview Conference refcrred
to in Article 5:!: and
t f) the other functions prescrihed for the
Registrar in Articles 261 Il (cl and :mm and
(3).

ralsekretcrarc. med förhehf1ll för Förenta nationernas generalförsamlings godkiinnande
och med hiinsyn lagen till de åsikter som
uttryckts av de flirdragsslutandc parterna. utnämna en registrator. som kan hiträdas av
siidan ytterligare personal som kan vara erforderlig för utövandet av de funktioner som
är förtecknade i artikel 46, punkt 2. Administrativa tjiinster skall tillhandahällas registratorn och hans medarhetare av Förenta nationernas kontor i Geneve.
2. Registratorn skall. i samriid - n:ir sil är
lämpligt - med de fördragsslutandc parterna.
utöva följande funktioner:
al föra fiirtcckningen över förlikningsmiinnen i den internationella förlikningsmannagruppcn och regelbundet informera de fördragsslutande parterna om gruppens sammansiittning:
h) p;°1 hcgiiran tillhandahålla berörda parter
förlikningsmännens namn och adresser:
c) mottaga och förvara kopior av begäran
om förlikning. svar. rekommendationer, godlagamlcn eller förkastanden. innefattande
skälen diirför:
d) med hcaklande av föreskrifterna i artikel
40 tillställa avlastarorganisationcrna. konferenser och regeringar - pft deras begäran och
bekostnad - kopior av rekommendationer
och skiil för förkaslanden av dem:
el tillhandahålla information - av icke-förtrolig natur och utan angivande av de herörda
parterna - om avslutade förlikningsfall för
iordningsstiillande av material till den revisionskonfcrens som omnämncs i artikel 52:
och
f) de övriga funktioner som i artiklarna 26.
punkt I. stycke c och artikel JO. punkt 2 och J
f1liigges registratorn.

FINAL CLAUSES

KAPITEL VII
AVSUJTANDE BESTÄMMELSER

Artidl' -47

Artikel 47

IMPLEMENTATION
(I) Each Contracting Party shall take such
legislative or other measures as may be necessary to implcment the present Convention.

TILLÄMPNING
I. Varje fördragsslutande part skall vidtaga
sf1dana lagstiftnings- och andra åtgärder som
kan vara erforderliga för alt ti!Himpa denna
konvention.
2. Var:ic fönlragsslutande part skall översiinda till Förenta nationernas generalsekrc-

CHAPTER VII:

Cl Each Contracting Party shall communicatc to the Secretary-General of thc U nit cd

41

Prop. 198J/84: 17
Nations. who shall hc thc dcpositary. thc text
of thc lcgislative or othcr mcasures which it
has taken in order lo implement thc present
Convention.

tcrarc. som skall vara dcpositarie. texten till
de lagstiftnings- och andra åtgiirder. som har
vidtagits för att timimpa denna konvention.

Artidt· ./8
SIGNATURE. RATIFICATION.
ACCEPTANCE. APPROVAL AND
ACCESSION
(I) The present Convention shall remain
opcn for signature as from I July 1974 until
and including 30 June 1975 al United Nations
Headquarters and shall thereafter remain
opcn for accession.
t'.!l All States are entitled lo hccome Contrncting Parties to thc present Convcntion hy:

Artikel 48
UNDERTECKNANDE. RATIFICERIN(i.
GODTAGANDE. GODKÄNNANDE OCH
ANSLUTNING

lhl signature without reservation as to ratificatiun. acceptance or approval: or
11.:) accession.
Ol Ratifi1.:ation. aeceptance. approval or
accession shall be cffe1.:ted by the deposit of
an instrument to this effeet with the depositary.

I. Denna konvention skall vara öppen rnr
undertecknande i Förenta nationernas huvudkontor friln lien I juli 1974 till och meu
den 30 juni 1975 och skall diireftcr vara öppen
för anslutning.
2. Alla stater är bcriittigadc att bli fördragsslutandc parter till denna konvention
genom:
a) undertecknande med förbchäll för och
följt av ratificering. godtagande eller godkännande:
bl undertecknande utan förhehilll för ratificering. godtagande eller godkiinnande: eller
cl anslutning.
3. Ratificering. god.tagande. godkännande
eller anslutning skall verkställas genom deposition av ett instrument diirom ho~ depositarien.

Article 49

Artikel 49

ENTRY INTO FORCE
(Il The present Convention shall enter into
forec six months after the date on which not
less than 24 States. the combined tonnage of
whieh amounts to at least 25 per cent of
world tonnage. have bccome Contracting
Parties to it in accordancc with Articlc 48.
For the purpose of the present Article the
tonnage shall be decmcd lo be that contained
in Uovd's Rc1-:ister of Shippint,:. Statistica/
Ttihh>.r 1973. tahle 2 "'World Flccts-Analysis
by Principal Types". in respect of general
cargo (including passcnger/cargo) ships and
container (fully ccllular) ships. cxclusive of
the Unitcd Statcs reservc tlect and the
Ameri1.:an and Canadian Great Lakes Flccts. 1

IKRAFTTRÄDANDE

lal signature suhject to and followed hy
ratification, a1.:ceptance or approval; or

1
The lonna!(e requiremcnh for the purposcs of
Art ide 49(1) are set oul in the repor! of thc United
Nations Conkrence uf Plcnipotenliarics on a Cmle
of Comluct for Liner Conferences on thc second
pnrl of ils session ffD/CODE/IOl. annex I.

I. Denna konvention skall triida i kraft sex
månader efter den dag dä minst 24 stater.
vilkas sammanlagda tonnage uppgår till minst
25 % av viirldstonnaget. har blivit fördragsslutande parter enligt artikel 48. Vad heträffar denna artikel skall med "fonnage" först[1s
det tonnage som upptages i Lloyds·s Register
ofShipping. Statistiska tabeller 1973. tabell'.!
"Världens handelsflottor - fördelade efter
huvudtyper" när det giiller ~tyckegodsfartyg
(även kombinerade passagerar-/lastfartygl
och containerfartyg (med fullständig cellindelning) med undantag av Förenta staternas
reservflotta och de amerikanska och kanadensiska flottorna på de Stora sjöarna. 1

1

Tonnagcbestämmelsernajämlikl artikel 49. punkt
I finns i rapporten fri\n Förenta nationernas diplomatkonferens angående en uppföram.lekod för linjekonferenser för den andra delen av dess ~cssion
!TD/CODEllOl. bilaga I.
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!2) For each State which thereafter ratifies.
lCCcpts. approvcs or accedes to it. the pre.ent Convention shall come into force six
nonths aflcr deposit by such Statc of the
1ppropriate instrument.
(3) /\ny State which becomes a Conlracting
~arty lo lhc present Convention after the enry into force of an amendment shall. failing
in expression of a different intention hy that
:itate:
la) he considered as a Party lo lhe present
_:onvention as amended; and
lhl be considered as a Party lo the un1mended Convention in relation lo any Party
o the pre~enl Convcntion not bound hy the
1mendment.

al anses som part till konventionen i dess
ändrade lydelse: och
hl anses som part till den icke ändrade
konventionen i förh<lllande till varje part till
denna konvention som inte iir bunden av iindnngen.

2. För varje stat. som därefter ratificerar.
godtager. godkiinncr eller ansluter sig till
den. skall denna konvention bli gällande sex
mänader efter statens deposition av vederbörligt instrument.
J. Varje stat som hlir fiinlragsslutande part
till denna konvention skall. efter ikrafttriidandet av en ;indring. om den inte meddelar annan avsikt.

frticlc 50

Arti/.:.cl 50

JENUNCIJ\TION

UPPSÄGNING

I I) The present Convention may be de1ounced hy any Contracting Party at any
ime after the expiration of a period of two
rears from the date on which the Convcntion
1as entered into force.
('.!) Denunciation shall be notified to thc
Jepositary in writing. and shall take effect
Jne year. or such longer period as may he
;pecified in the instrument of denunciation.
1fter the date of receipt by the _depositary.

I. Denna konvention får av fördragsslutandc part uppsägas när som helst efter utgiingen av två år räknat friin den dag. då
konventionen triiddc i kraft.
2. Uppsägningen skall skriftligen meddelas
dcpositarien och blir giillande ett ;"ir efter dagen för depositariens mottagande av uppsiigningsinstrumentet eller efter utgilngen av
den längre period som angives i uppsiigningsinstrumentet.

4.rticle 51

Artikel 51

<\MENDMENTS
(I) /\ny Contracting Party may propose
me or more amendments to the present Con<ention by communicating the amendments
o the depositary. The depositary shall circuatc such amendments among thc Contracting
f>arties. for their acceptancc. and among
'ltates cntitled to become Contracting Parties
:o the present Convention which are not Con:racting Parties. for their information.
(2) Each proposed amendment circulated
n accordance with Article 51(1) shall hc
kemed to have heen accepted if no Con:racting Party communicates an objection
:hereto to the depositary within 12 months
f'ollowing the date of its circulation by the
:lepositary. lf a Contracting Party communi:ates an ohjection to the proposed amendment. such amendment shall not be consid:!red as accepted and shall not be put into
effect.

ÄNDRINGAR
I. Vai:je fördragsslutande part kan föreslä
en eller nera ändringar i denna konvention
genom att meddela depositarien ändringarna.
Depositarien skall sända ut sådana ändringar
till de fördragsslutande parterna för godtagande och till stater. som iir beriittigade att bli
fördragsslutande parter men inte iir det. för
deras information.
2. Var:ie föreslagen ändring som har sänts
ut enligt artikel 51. punkt I. skall anses ha
godtagits. om ingen fördragsslutandc part
meddelar någon invändning däremot till depositarien inom 12 månader från den dag då
depositarien utsände den. Om en fördragsslutande part meddelar invändning mot den
föreslagna ändringen. skall den inte anses
som antagen och inte triida i kraft.
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01 lf no ohjection has been communicatcd.
lhe amcmlmcnl shall enter into force for all
Conlracting Parties six months ::iftcr lhe cxpiry datc of I hc period of 12 monlhs rcferred
to in Articlc .'i 1(2).

J. Om ingen inviindning har meddelats.
skall iindringcn triida i krafl l'iir alla fördraµ.~
sl11tandc parter sex miinauer dtcr uti;iingen
av den I ~-miin::idcrsperiod. -;om anges i artikel 51. punkt 2.

Articfe 52
REVIEW CONFERENCES
I I) A Review Conference ~hall be convencd by the depositary five year" from the
datc on which the present Convcntion comes
into force to review the working of the Convention. with particular reference lo its implementation. and lo considcr and adopt appropriate amendments.
Cl The dcpositary <;hall. four years from
thc date on which thc present Convention
comcs into force, seek the views of all States
entitled to attend the Rcvicw Confcrence and
shall. on the basis 0fthe views rcceivcd. prepare and circulate a draft agenda as well as
amcndments proposed for consideration by
thc Confercnce.
01 Further review confercnccs shall be
similarly convened every five years. or at any
lime after thc fir<;t Revicw Conferencc. at thc
request of one third of the Contracting Parties to thc present Convention. unless the
lirst Review Conferenec dccides othcrwise.
t4) Notwithstanding the provisions of Articlc .'i~( I), if the present Convention has. not
entered into force tive ycars from the datc of
the adoption of the Final Act of thc United
Nations Confcrence l1f Plenipotentiarics on a
Code of Conduct for Liner Confcrcnces. a
Review Conference shall. at thc request of
one thirJ of the States entitled to becomc
Contracting Parties to the present Convention. he convened hy the Secretary-Ueneral
of the Unitcd Nations. su~ject to the approval of the General Assembly in order lo review
the provisions of the Convention and its Annex and to consider and adopt appropriate
amendments.

Artikel 52
REVISIONSKONFERENSER
I. En revisionskonferens skall sammankallas av depositarien fem år efter den dag dfl
denna konvention träder i kraft for att
granska konventionens verkan med siir<;kill
hiinseendc till dess tilliimpning samt för att
pröva och antaga lämpliga ändringar.

Articlc 53
FUNCTIONS OF THE DEPOSITARY
(I) The depositary shall notify the signatory and acccding States or:
tal signatures. ratifications. acccptances,
approvals and accessions in acconlance with
Article 48:

Artikel 53
DEPOSITARIENS UPPGIFTER
I. Ocpositarien skall meddela signatiirst;
terna och anslutna stater om
al undertecknandcn. ratificeringar. godt;
ganden. godkännanden och anslutningar i er
lighet med artikel 48:

2. Depositarien skall. fyra ftr efter den dag
dil denna konvention triider i kraft. infordra
synpunkter friin alla de stater som lir heriittigade att deltaga i revision<>konfcrensen och
skall. på grundval av de erhållna synpunkterna. iordningställa och utsiinda ett utkast
till dagordning. liksom också ändringar som
föreslagits att prövas av konferensen.
3. Ytterligare revisjonskonferenser skall likaledes sammankallas vart femte ;°ir eller. ri"i
hegiiran av en tredjedel av de fiirdragsslutande parterna. när som helst efter den först;1
revisionskonferensen. om inte denna besluta1
annorlunda.
4. Utan hinder av föreskrifterna i artike!
52. punkt I, skall. om denna konvention inte
har trätt i kraft fem år efter dagen för anta·
gandet av s\utakten från Förenta nationerna~
diplomatkonferens om en uppförandekod fö1
linjekonferenser. pii hegiiran av en tredjedc
av de stater som är heriiftigade till att n·
fördragsslutande parter till denna konven
tion. en revisionskonferens sammankallas a
Förenta nationernas generalsekreterare. un
der förutsättning av generalförsamlingen
godkännande. för att granska föreskrifterna
denna konvention och dess bilaga samt för al
pröva och antaga lämpliga ändringar.
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(o) thc dalc on which thc present Convenion enters into force in acconlam:e with Artih: 49:
(c) denunciations of thc present Convenion in accordancc with t\rtide 50:
Id) reservations to the present Convention
.nd the withdrawal of reservations:
lt:t thc text of the lc!!islative or other meaures which cach Contracting Party has taken
n order to implcment the present Convention
n accordance with t\rticle 47:
10 proposed amcndments and objections lo
•ropnsed amendrnents in accordance with
\rticlc 51: and
(g) entry into force of amendrnents in ac:ordance with Article 51131.
(2) The depositary shall also undertake
.uch actions as arc neccssary under Articlc
i2.

b) datum för denna konventions ikraftträdande i enlighet med artikel 49:

\rlidc 54
\UTHENTIC TEXTS-DEPOSIT
The ori!!inal of the present Convention. of
vhich the Chinesc. English. Frcnch, Russian
md Spanish texts arc equally aulhentic, will
ie dcposited with the Secretary-General of
hc Uniled Nations.
IN WITNESS WHEREOF the under;igncd. having hecn duly authorized to this
=ffcct by their respective govcrnments, have
;ig.ned the present Convention, 011 the datcs
tppcaring oppositc their signaturcs.

Artikel 54

c) uppsägningar av denna konvention i enlighet med artikel 50:
d) förbehlill mot denna konvention och
återtagandet av flirhchiill:
e) texten till lagstiftnings- eller andra åtgärder som varje fördragsslutande part har
vidtagit för all tillämpa denna konvention i
enlighet med artikel 47:
0 föreslagna ändringar och invändningar
mot föreslagna ändringar i enlighet med artikel 51: och
gJ ikraftträdande av ändringar i enlighet
med artikel 51, punkt 3.
2. Depositarien skall också företaga sådana
åtgärder som erfordras enligt artikel 52 .

TEXTERNAS VITSORD - DEPONERING
Originalet till denna konvention. vars kinesiska, engelska. franska, ryska och spanska
texter äger lika vitsord, skall deponeras hos
Förenta nationernas generalsekreterare.
TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade, därtill vederhörligen bemyndigade av sina respektive regeringar. undertecknat denna konvention pä de dagar som
anges mitt för deras underskrifter.
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Annex to the Convcntion on a Codc of
Conduct for Lincr Confcrcnccs

Bilaga till konvenlionen om en uppförandekod för linjcfonfcrcnscr

Modd Rulcs of Proccdure for lntcrnational
Mandatory Conciliation

Typregler för förfarandet vid internationell
obligatorisk förlikning

Rull' I

ReRel I
I. En part som önsbr inleda förlikningsförhanJlingar enlig! koden skall siinda 1ill den
andra parlen. och i kopia lill regislralorn, en
skriftlig begäran 1.Uirom, {itfoljd av ell käromål.
2. Käromälet skall:
a) exakt namnge vai:je part i tvisten och
deras adress;
b) innehälla en kortfattad redogörelse för
aktuella fakta. tvistcfrilgorna och kärandens
förslag för biliiggande av tvisten;

Any party wishing lo institule conciliation procccdings under the Code shall address a requcsl lo lhal effccl in wriling, accompanicd by a stalt:ment of claim to lhe
othcr pany, and copicd to the Registrar.
12) The statement of claim shall:
(a) designatc precisely each party lo the
dispute and state the address of each;
(b) contain a summary statement of pertinent fäets, the issues in dispute and the
claimaht's proposal for the settlement of thc
dispulc;
(c) stall~ whether an oral hearing is desircd
and. if so. amt to thc extent then known, the
names <md addresscs of persons to give evidcn<.:c, including t:xpcrts' evidence, for lhc
claiman1;
Id) be accompanicd by such supporting
doc:umcntation and relevant agreements and
arrangemcnts entered into by the parties as
the claimant may consider necessary at thc
lime of making the claim;
(C) indicalC the number of conl'.ifiators rcquired, any proposal concerning the appointmcnt of c:oncilia1ors, or the name of the conciliator appointcd by the claimant in accordam:e wilh Anide 3212); and
(I) contain propo!ials, if any, regarding
ruks ofprocedurc.
{3) The statement of claim sh.ill be datcd
and shall be signed by 1he party.
(I)

R11/c 2

(I) lf thc respondent decides to reply to
lhe claim, he shall, within 30 days following
lhe date of his receipt of the statemenl of
claim, transmit a reply to the other party and
copied lo 1he Rcgistrar.
(2) The reply shall:
(a) contain a summary statemenl of pertinenl facts opposcd to the contentions in the
stalemenl of claim, the respondent 's proposal, if any, for the settlement of the dispute
and any remedy claimed by him with a view
to the settlement of the disputc;

c) ange om muntlig förhandling önska~
och, om sii iir fallet och i den utstriickning dii
är känt, namn och adress pä de personer.
inklusive expertvittnen, som skall vittna för
käranden;
d) ;'\!följas av s{idan understödjande dokumentation och ak1uella avtal och arrangemang som parterna har ingått, vilka branden
kan anse enordcrliga vid tiden för kiiromålet;
eJ ange bcgiirt antal förlikningsmän och
förslag rörande utnämnandet av forlikningsm<in eller namnet på den förlikningsman som
branden utniimner i enlighet med artikel 32,
punkl 2; samt
n innehälla förslag, om sådana linns, angiiende regler för förfarandet.
3. Kiiromålc1 skall dateras och skall undertecknas av parten.

RcRcl 2
I. Om svaranden beslutar all bemöta kiiromiilel, skall han. inom 30 dagar frfm den Jag
då han mottog kiiromålcl, översända ett svar
till den andra parten och kopia diirav 1ill regislra10rn.
2. Svaret skall:
a) innehålla en kortfattad redogörelse för
de fakta som svaranden anför som inviindning geniemot p<ist:'icnden i k~irom;llet, hans
cvenluella förslag för bi läggande av 1vi~tcn
och de rättsmedel som han gör anspriik pil för
att bilägga tvisten:
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(bl statc whcthcr an oral hearing is desired
md. if so, and 10 thc extent thcn known. the
lames and addrcsses of persons to give eviJcncc. including expcrts' evidence, for the
·espondent;
(c) he accompanied by such supporting
Jocumentation and relcvanl agrcements and
:uTangemcnts entered into by the parties as
:he respondent may consider necessary at thc
Lime of making the reply;
(d) indicate the number of conciliators re4uired, any proposal concerning the appointment of conciliators. or the name of the conciliator appointed by the respondent in accordance with Artide 3212); and
(c) contain proposals, if any. regarding
rules of procedure.
(3) The reply shall be dated and shall be
signed by the party.

h) ange om muntlig förhandling i.rnskas
Ol:h, om sii är fallet och i den uts1r;ickning dä
är känt. namn och adress p<i dc persom:r,
inklusive cxpertvillnen, som skall vittna för
svaranden;
cl iltfoljas av slidan understödjande dokumentation och aktuella avtal och arrangemang som parterna har ingått. vilka svaranden kan anse erforderliga vid tiden för warets avgivande;
dl angc begiirl antal förlikningsmiin och
förslag rörande utnämnandet av förlikningsmän eller namn och adress pii den förlikningsman som svaranden utnämner i enlighet
med artikel 32, punkt 2; samt
e) innehiilla förslag, om sådana finns. angiiemk regler for fö1farandet.
3. Svaret skall dateras och skall undertecknas av parten.

R11/e 3

Rt•gc/3

Any person or other inte rest desiring to
participate in conciliation proceedings under
Article 34 shall transmit a written request to
the parties to the dispuk, with a copy to the
Rcgistrar.
('.!) If participation in accordance with (a)
of Article 34 is desired, the request shall set
forth the grounds therefor, including the information required under Rule 1(2) (a). (bl
and (dl.
(3) lf participation in accordance with (b)
of Art ide 34 is desired. the request shall state
the grounds then:for and which of the original
parties would be supported.
(4) Any objection to a request for joinder
by such a party shall bt: sent by the objecting
party, with a copy to the other party. within
se ven days of rt:ceipt of the request.

I. Varje person eller annan intresserad part
som önskar deltaga i förlikningsförhandlingarna enligt artikel 34 skall översända en
skriftlig begäran till parterna i tvistt:n och
kopia därav till registratorn.
2. Om deltagande i enlighet med artikel 34,
styckc a önskas, skall begäran ange skiilen
härför. inklusive den information som erfordras enligt rcgt:l I, punkt 2. stycke a, b och d.

( 1)

(5) In the event that two or more proceedings are consolidated, subseqw.:nt requests
for third-party participation shall be transmitted to all parties concerrn:d, each of which
may object in accordance with the prt:sent
Rule.

3. Om deltagande enligt artikel 34, stycke b
önskas. skall begäran ange skiilen härför
samt vilken av de ursprungliga parterna som
avses stödjas.
4. Varje invändning mot en siidan parts
bcgiiran om deltagande i forlikningshandlingarna skall, med kopia till motparten. siindas
av den invändande parten inom sju dagar fri'm
mottagandt:t av begäran .
.5. I stldana fall att t vil eller llcra förhandlingar är sammanlagda, skall efterföljande begäran om deltagandt: i egenskap av trt:dje part
översändas till alla berörda parter. av vilka
var och en kan - i enlighet med föreliggande
regel - motsätta sig sädant dellagandt:.

R11/c 4

Rt•gel 4

By agreemenl between the parties to a dispute, on motion by t:ither party. and after
affording the parties an opportunity of being

Genom överenskommelse mellan parterna
kan förlikningsmännen, pä anhi\llan av endera parten och cftt:r det all parterna bcrells
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heard. the conciliators may order the consolidation or separation of all or any claims then
pending bctween the same parties.

tillf.:ille att höras, bconlra sammanliiggning
eller titskiljande av alla cllt:r niigra av de tvi~
ter som dii föreligger mellan samma parter.

Rule 5

Regc/5

(I) Any party may challcngc a conciliator
wherc circumstances cxisl that cause justifiable doubts as to his indcpcndcnce.

12) Noticc of challengc, stating reasons
thercfor, should be made prior to the date of
the closing of the procccdings, befort: thc
conciliators have rendered their recommendation. Any such challenge shall be heard
promptly and shall be determined by majority
vote or the conciliators in the tirst instam:e,
as a preliminary point, in cases whert: more
than ont: concilialor has been appointed. The
decision in such cast:s shall be final.
(3) A conciliator who has died, resigned,
bccome incapacitatcd or disqualilied shall be
replaccd promplly.
(4) Proceedings interrupted in this way
shall continue from lhc point whcrc they
wcn: interrupted, unless it is agreed by the
parties or ordered by the corn.:iliators thal a
review or re-hearing of any oral testimony
lake place.

1. Varje part kan anföra jitv mot en förlikningsman niir ormtiindigheter föreligger.
vilka framkallar rättmätiga tvivd om han~
oberoende.
2. Invändning om jäv med angivande av
skälen diirfor skall göras före den dag da förhandlingarna avslutas och innan förlikningsmänncn har avgett sin rekommendation. Sädant jäv skall behandlas skyndsamt och i första hand i egenskap av inledningsfr[iga och
skall, i sädana fall där llera än en förlikningsman har utnämnts, avgöras genom majoritctsutslag bland förlikningsmänncn. A vgörandet i sådana fall skall vara slutgiltigt.
3. Om t:n förlikningsman avlider, avgiir.
blir arbetsoförmögen eller diskvalificerad,
skall han skyndsamt ersättas.
4. Förhandlingar, som avbrutits på detta
siitt, skall fortsätta från den punkt, där de
avbröts. om inte parterna övt:rt:nskommt:r
eller förlikningsmännen förordnar om en genomgång av eller upprepande av muntligt
vittnesmål.

R11/e6

Regi'/ 6

The conciliators shall be judge~ of their
own jurisdiction anJ/or compclcncc wirhin
the provisions of the Code.

Förlikningsmännen skall själva faststiilla
sitt eget kompetensområde och/eller sin egen
behörighet enligt föreskrifterna i denna kod.

Rull' 7

Regl'i 7

The com:iliators shall rcceive and consider all written statemcnts, documents, aflidavits, publica1ions or any other evidence,
including oral evidence, which may be submitted to them by or on bchalf of any of the
parties. and shall give such weight thereto as
in their judgement such evidence merits.

1. Förlikningsmänncn skall mottaga och
granska alla skrivna förklaringar, dokument,
beedigade skriftliga försäkringar. trycksaker
eller varje annat bevismaterial - inklusive
muntliga vittnesbörd - som kan framliiggas
för dem av nägon av parterna eller å nilgon~
av parterna vägnar och skall liigga den vikt
därvid som detta hevismaterial enligt dt:ras
mening förtjänar.
2. a) Varje part kan framlägga for förlikningsmännen allt material den anser relevant
och skall samtidigt överlämna bestyrkta kopior till alla övriga parter i förhandlingarna;
dessa skall också givas skälig möjlighet att
svara diirpå;

(I)

(2) la) Each party may submit to tht: conciliators any material it considers relevant.
and at the time of such submission shall deliver certified copies to any other party to the
proceedings, which party shall be given a
reasonable opportunity to reply thereto.
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lb) The conciliators ~hall be thc sole
udges of lhe rclevance and material ity of the
:vidence !->Ubmitted to thcm by thc parties.
le) The conciliators may ask thc parties to
1roducc such additional evidcncc as they
nay dcem ncccssary to an umlcrstamling and
.lctcrmination ofthe disputc, provided that, if
rnch additional evidence is produccd, the
Jther parties to thc procecdings shall havc a
1·easonable opportunity to comment thcrcon.

b) förlikningsmännen skall ensamma bedöma relevansen och väsentligheten hos det
av parterna framlagda bevismaterialet;
cl forlikningsmiinnen kan infordra från parterna sådant kompletterande bevismaterial
som de kan anse nödvändigt för klargörande
och biläggande av tvisten, förutsatt att. om
sådant kompletterande bevismaterial fön:tes,
de andra parterna i förhandlingarna skall rn
en skälig möjlighet att kommentera det.

Ru/1• 8

Rt'gt'l 8

( 11 Whenever a period of days for the doing of any act is providcd for in the Code or in
thcse Rules, the day from which the period
begins lo run shall not be counted, and the
last day of the period shall be counted, except where that last day is a Saturday, Sunday or a public holiday at thc place of conciliation, in which case the last day shall be the
next business day.
<21 When the time provided for is less than
seven days, interrnediate Saturdays, Sundays
and public holidays shall be exduded from
the computation.

I. I alla de fall dä i koden eller i dessa regler
har fastställts ett visst antal dagar för utförande av en handling. skall den dag från vilken
perioden börjar löpa inte räknas. medan däremot den sista dagen skall räknas, utom när
denna sista dag är en lördag. söndag eller
allmän helgdag pä elen plats diir förlikningen
äger rum. i vilket fall periodens sista dag skall
vara niistföljande arbetsdag.
2. När den period som fastställts iir mindre
än sju dagar, skall mellanliggande lördagar.
söndagar och allmänna helgdagar inte medräknas.

Rule 9
Subject to the provisions relating to proccdural time-limits in the Code. the conciliators
may. on a motion by one of the parties or
pursuant to agn.:ement between thcm, extend
any such timc-limit which has been fixed by
the conciliators.

Med beaktande av kodens föreskrifter angående processuella tidsgränser kan forlikningsmännen, pil anhållan av en av parterna
eller efter överenskommelse mellan dem, utsträcka sädan tidsbegriinsning som har fastställts av förlikningsmiinnen.

Rufr JO

Rt•Rd 10

( 11 The conciliators shall fix the order of
busincss and, unless otherwise agreed. the
datc and hour of each session.

I. Förlikningsmännen skall fastställa förhandlingsordningen och, om inte annat överenskommes. dag och timme för varje sammanträde.
2. Om inte parterna överenskommer annorlunda. skall förhandlingarna äga rum bakom lyckta dörrar.
3. Innan de förklarar förhandlingarna avslutade. skall förlikningsmännen uttryckligen
föifråga sig hos alla parter huruvida de har
något ytterligare bevismaterial att framlägga
- och en anteckning därom skall tagas till
protokollet.

(~) LI nless the parties otherwise agree. the
proceedings shall take place in private.
(3) The conciliators shall specifically inquire of all the parties whethcr they ha ve any
further evidence to submit before dedaring
the procecdings closed, and a noting thereof
shall be recorded.
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Rule 11

Regel 11

(I) Conciliators' recommendations shall
be in writing and shall include:
(a) the precise designation and address of
each party;
(b) a description of the method of appointing conciliators, including their namcs;
(c) the dates and place of the conciliation
proceedings;
(d) a summary ofthe conciliation proceedings, as the conciliators deem appropriate;

(e) a summary statement ofthe fäets found
by the conciliators;
(0 a summary of the submissions of the
parties;
(g) pronouncements on the issues in dispute, together with the reasons therefor;
(h) the signatures of the conciliators and
the date of each signature; and
(i) an address for the communication of
the acceptance or rejection of the recommendation.

Förlikningsmännens rekommendationer
skall vara skriftliga och innehålla:
a) noggrann angivelse av varje parts namn
och adress;
b) en beskrivning av metoden för utnämnande av förlikningsmän. samt deras namn;
c) datum och plats för förlikningsförhandlingarna;
dl kortfattad redogörelse för förlikningsförhandlingarna, såsom förlikningsmännen
anser lämpligt;
e) kortfattad redogörelse för de fakta som
förlikningsmännen har konstaterat;
0 kortfattad redogörelse för parternas inlagor;
g) beslut i tvistefrågorna med angivande av
skälen därför;
h) förlikningsmännens underskrifter och
datum för varje underskrift; samt
i) en adress till vilken meddelande om godtagande eller förkastande av rekommendationen skall sändas.

Rule 12

Regel 12

The recommendation shall, so far as possible, contain a pronouncement on costs in accordance with the provisions of the Code. If
the recommendation does not contain a full
pronouncement on costs, the conciliators
shall. as soon as possible after the recommendation, and in any event not later than 60
days thereafter, make a pronouncement in
writing regarding costs as provided in the
Code.

Rekommendationen skall, så långt möjligt,
innehålla ett beslut om kostnaderna i enlighet
med föreskrifterna i koden. Om rekommendationen inte innehåller ett fullständigt beslut
om kostnaderna, skall förlikningsmännen, så
snart som möjligt oc.h i varje fall inte senare
än 60 dagar efter angivande av rekommendationen, meddela ett skriftligt beslut i fråga om
kostnaderna, såsom föreskrives i koden.

Rule 13

Re1<el 13

Conciliators' recommendations shall also
take into account previous and similar cases
whenever this would facilitate a more uniform implementation of the Code and observance of conciliators' recommendations.

Förlikningsmännens rekommendationer
skall också ta hänsyn till tidigare och liknande fall, närhelst detta underlättar en mera
enhetlig tillämpning av koden och iakttagande av förlikningsmännens rekommendationer.
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Utdrag
KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammantr:idc
1983-03-17
Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden 1. Carlsson,
Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallen, Peterson, Andersson, Rainer, Boström, Bodström, Göransson, Gradin. Dahl.
R. Carlsson, Holmberg, Hellström
Föredragande: statsrådet Boström

Lagrådsremiss med förslag till lag med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för
linjekonferenser

l

Inledning

Reguljär internationell linjesjöfart har under de senaste hundra åren
bedrivits antingen av rederier som samverkar i !'.. k. konferenser eller av
rederier som står utanför dessa, s. k. outsiders.
En linjekonferens är en grupp av rederier som avtalat om att erbjuda
regelbunden linjetrafik mellan vissa hamnar efter i förväg publicerad tidtabell med enhetliga fraktvillkor. Konferenserna kan betraktas som karteller
som är acceptabla därför att de stabiliserar linjesjöfarten och säkerställer
tillgången till regelbundna, rationella och pålitliga transporter till bestämda
frakter. Huvuddelen av trafiken i det världstäckande linjesystemet hanteras av konferens"rederierna men outsiders är ett nödvändigt komplement
främst för att upprätthålla konkurrensen.
Konferenssystemet har under årens lopp utsatts för kritik på olika sätt.
Sedan mitten av 1960-talet har utvecklingsländerna inom UNCTAD ( United Nations Conference on Trade and Development) krävt att konfcrcnsverksamheten skall regleras genom en internationell konvention som bl. a.
ger utvecklingsländer en bestämd andel av konferenstrafiken genom lastuppdelning. Bl. a. som en följd av detta antogs år 1974 en internationell
konvention om en uppförandekod för linjekonferenser.
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Internationell linjesjöfart och internationella linjekonferenser

Den internationella sjöfarten kan grovt indelas i två verksamhetsområden. nämligen linjefart och trampfart. Medan fartyg i linjefart trafikerar
samma hamnar efter en bestämd ordning på i förväg fastställda tider får
trampfartyget gå dit där vid varje tillfälle last finns att hämta. Linjefartyget
skall avgå enligt sin tidtabell efter att i vissa fall ha tagit in endast en liten
kvantitet last, och utan att kunna vänta på en ytterligare och större kvantitet som blir klar för lastning i samma hamn om några dagar. Trampfartyget
kan däremot ligga stilla utanför en hamn efter en lång barlastresa och vänta
på att lastkvantitel och frakt skall öka från den hamnen.
Trampfartens laster är oftast hela fartygslaster av olja, kol, malm,
spannmål, bauxit. gödningsmedel osv. Linjefartens laster däremot är högvärdiga industrivaror som betalar en hög frakt också för en volym- och
viktmässigt liten enhet. Dessa varor kräver emellertid regularitet i trafiken,
snabbhet i transporten. pålitlighet i tidsangivning för ankomst och avgång,
speciell varsamhet i lasthantering oc~1 vård av lasten osv.
Den redovisade indelningen av sjöfarten är självfallet grovt förenklad.
Under den i detta sammanhang intressanta tidsperioden av de senaste 100
a 150 aren har stora förändringar inträffat inom den internationella sjöfarten på grund av ändringar av tekniska. kommersiella och andra faktorer.
Likväl får konstateras att indelningens ytterligheter, den rena trampfarten
och den rena linjefarten. existerat under hela den aktuella tidsperioden.
Mellan ytterligheterna har förekommit och förekommer en rad mellanformer. Man kan exempelvis peka på två specialtransporter, där för övrigt
svenska rederier intar en ledande position. nämligen biltransporter och
kylfarten. Bilen är en typisk. kvalificerad industriprodukt som under lång
tid enbart var linjegods. Huvuddelen av biltransporterna sker emellertid
numera i hela fartygslaster i specialfartyg. Även kylfarten har sina speciella förhållanden liksom transporterna i vissa fall av raffinerade oljor,
flytande kemikalier, skogs produkter osv. De nämnda specialfarterna gäller
ofta större kvantiteter som kräver många fartygslaster under en viss tid
mellan bestämda hamnar och för vilka transporten arrangeras genom ett
kontrakt för hela kvantiteten.
Del ligger i sakens natur att den som försökte driva linjefart så länge
vindkraften var framdrivningsmedlet för världens handelsflottor hade stora svårigheter. Först när kolet och ångan under mitten av 1800-talet gjort
sitt intåg inom sjöfarten förelåg den avgörande tekniska förutsättningen för
utvecklingen av ett världstäckande linjesjöfartssystem som trafikerade alla
viktig<1 h<1mnar efter i förväg publicerad tidtabell och med enhetliga fraktvillkor.
Storbritannien var under hela 1800-talet och en betydande del av
1900-talct den helt dominerande sjömakten både militärt och kommersiellt.
Storbrit<1nnien stod också för mycket av den tekniska. industriella och
0
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inansiella utvecklingen 1 ovrigt. Dessa förhällanden samverkade till att
'rittiska intressen fick ett bestämmande innytande över linjesjöfartens och
injekonfcrensernas uppbyggnad eftersom denna sjöfarts friimsta uppgift
var att tillgodose handelns behov, och då främst handeln med industrivaror.
Verksamheten hade till en början starka protektionistiska inslag. Genom
Jlika åtgärder ersatte emellerlid en liberal ekonomisk ordning successivt.
med början i mitten av 1800-talet, en tidigare regleringsekonomi också på
sjöfartsområdet. Likväl skulle, i vart fall under en lång övergångstid. andra
metoder tillgripas som gav staten möjligheter att värna den egna linjesjöfarten men också i viss mån styra och reglera den.
Storbritannien överförde år 1840 posttransporterna från militära till civila fartyg. Villkoren för att få föra post var att linjerederiet satte in stora
sjösäkra och snabba ångfartyg i trafiken och att regelbundenhelen och
kontinuiteten i trafiken kunde garanteras för långa perioder. För vissa
rederier som levde upp till kraven utgick betydande postsubventioner.
· Detta subventionssystem gav också som effekt att man minskade riskerna
för överetablering på de olika linjerna. De brittiska intressena i världens
tunga linjerutter delades upp mellan olika rederikonslellationer i Storbritannien. Det var självfallet inte enbart Storbritannien som pa detta sätt
stödde sina nationella linjeintressen. USA, Japan. Brasilien och flertalet av
de europeiska kontinentstaterna inklusive Sverige införde samma system.
Det skulle vidmakthållas under lång tid. Först efter första viirldskriget
minskade dess betydelse utom i USA där det var betydelsefullt fram till
andra världskriget.
Postsubventionerna kompletterades och ersatles senare med renodlade
investerings- och/eller driftsubventioner. I det här fallet var det Frankrike
som gick före. Både investerings- och driftsubventioner infördes i fransk
linjesjöfart under 1880-talet. Denna subventionsteknik spred sig också och
ersattes eller kompletterades med ytterligare subventionsformer eller genom lastpreferenser. Uppbyggnaden av linjeflottorna i de industrialiserade
länderna underlättades således till inte oväsentlig del av nationella stimulans- och stödåtgärder. I flera länder såsom exempelvis USA har sådana
åtgärder tillämpats fortlöpande också för att vidmakthålla en nationell
linjesjöfart.
Under den inledande linjesjöfartsperioden - mellan åren 1820 och 1870
- utvecklades och preciserades linjesjöfartens principer och villkor: linjerederiet var fristående från lastägarintressen, seglationen följde en geografiskt fixerad rutt, avgång från de olika hamnarna skedde enlig! 1idtabell
oberoende av väderförhållanden och graden av utnyttjande av fartygets
lastförmåga, rederiet acceptaade varje godsparti oberoende av storlek och
avsändare. Det var den snabba tekniska utvecklingen och industrialiseringen som krävde att linjerederiet fungerade enligt de redovisade principerna. Det var också den tekniska utvecklingen som skapade förutsätt-
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ningar för att linjerederierna över huvud taget skulle ha fysisk möjlighet att
leva upp till lasliigarnas/avlaslarnas krav. Men även om de lckniska möjligheterna snabb! förbiillradcs var linjesjöfarlcns principer och villkor likväl
sv{1ra all leva upp till i vart fall inom det liberala ekonomiska system som
vann inslcg inom hela det åonomiska livet i bö1jan av andra hälften av
1800-talct.
Genom en snabb teknisk utveckling kunde fartygens storlek och fartförmåga öka på elt sätt som innebar att linjefartygen snabbt blev omoderna
och fick bytas ut långt innan den tekniska livsliingdcn var slut. Detta ledde
till mycket stora investeringar eftersom på de lfmga distanserna i linjefarten ett antal fartyg krävdes för att seglationcn skulle få en hygglig täthet.
Den snabba tekniska utvecklingen ledde till ökad produktivitet och hård
konkurrens med mördande fraktkrig under vissa perioder på de tunga
linjerutterna som följd. Utöver de stimulans- och stödåtgärder som redovisats tidigare krävdes uppenbarligen också andra förändringar i de marknadsmässiga villkoren för linje-;jöfarten. Linjerederiernas speciella prestationer och långsiktiga åtaganden i tonnage och regularitet m. m. måste på
lämpligt sätt mötas av motprestationer från avlastarna. Det visade sig helt
enkelt att linjesjöfartens principer lät sig dåligt förena med en helt fri
konkurrens på en fri marknad.
Den första och naturligaste åtgärden var att söka minska konkurrensen
genom att öka storleken på de olika linjerederierna. Bl. a. nya regler för
bolag med begränsad ansvarighet gjorde detta möjligt. Ett nödvändigt vida
mycket större kapital gick att mobilisera p<1 detta sätt jämfört med vad som
var fallet med tidigare i princip enskilt ägda rederier. Men det krävdes mer.
Det behövdes en samverkan i utbudet av linjesjöfartstjänster på en och
samma rutt och det krävdes någon form för lojalitetsförbindelse från de
stora avlastarnas sida. Lösningen på problemen i vart fall för en avsevärd
tid skulle visa sig vara det s. k. konrerenssystemet för linjesjöfarten som
började etableras under 1870-talet. Inom och utom konferensen skulle
dessutom längre fram utvecklingen för samverkan mellan linjerederierna
drivas vidare mot poolarrangemang av olika slag och konsortiebildningar
även över nationsgränserna. Metoden all minska konkurrensen genom
sammanslagningar eller uppköp av linjerederier upphörde emellertid inte
när linjekonferenserna etablerats och vunnit stadga. De ekonomiska kriserna i slutet av 1800-talet och i perioden mellan första och andra världskriget skulle leda till mycket stora förändringar genom sammanslagningar och
köp av konkurrenter. Framförallt i Storbritannien och Tyskland skulle
några linjerederier därigenom bli mycket stora och dominerande inte bara i
respektive land utan också internationellt inom konferenserna.
Liksom fallet varit med linjesjöfarten skulle det kräva några års utveckling innan konferenserna funnit sin rätta form eller snarare former eftersom
modellen varierade nilgot mellan olika konferenser. De grundläggande
principerna för en konferens skulle bli: konferensen är en frivillig sam-
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mnslutning av rederier som trafikerar en bestämd linje och som avtalar att
'els reglera tonnageutbudet och frakterna på de aktuella trafikrelationerna
10m linjen, dels begränsa konkurrensen från rederier som inte är med i
onferensen - dvs. från s. k. outsiders eller non-conference lines eller
1dependent lines - och dels binda avlastare till konferensen genom fraktabatter. Dessa principer kom bl. a. att i praktiken innebära dels all frakt5rhandlingar mellan enskilda rederier och enskilda avlastare inte längre
1ehövdes i någon större omfattning och risken för fraktkrig mellan olika
ederier därigenom minskade, dels att hamnarna som trafikerades delades
1pp mellan konferensrederierna och att därvid de olika nationella delmarkiaderna ofta lades ut på rederier från det landet, dels att antingen frakt1ooler eller resultatpooler ofta etablerades som totalfördelade godset eller
let ekonomiska resultatet i syfte all förhindra att ett konferensrederi till
1ackdel för ett annat sänkte konferensfrakterna under beslutad nivå och
nedgivna rabatter. och dels att konferensrederierna genomförde gemen:amma aktioner riktade mot konkurrens från outsiders.
Alla konferenser var till en början s. k. slutna eller stängda konferenser
>å så sätt att ett utanförstående rederi inte kunde tvinga sig in i konferen;en mot konferensrederiernas vilja.
Inom ramen för en konferens kan graden av samverkan på olika sätt
;tärkas mellan vissa av konferensrederierna. Det är exempelvis vanligt
ned samseglingsarrangemang mellan olika skandinaviska rederier som i
1issa fall kommit att utvecklas till resultatpooler och i sista hand i några fall
:ill konsortier. Kretsen av samverkande rederier eller partners har också
itvidgats till att omfatta andra europeiska och utomeuropeiska rederier.
Det ligger i sakens natur att det med den relativt lösa formen för samman;lutning som konferensen utgör, är stora risker för att sammanhållningen
JCh disciplinen inom konferensen försämras och konferensen löper risk att
:iryta samman. Ökar exempelvis utbudet av tonnage inom en konferens
~enom att nya medlemmar i konferensen släpps in eller istället lastmängkn minskar sätts konferenssammanhållningen på prov. Konferensen kan
dessutom samtidigt utsättas för yttre hot genom effektiva outsiders operationer. Frestelsen för konferensrederierna att sänka sina frakter kan bli
mycket stor och ett fraktkrig är under uppsegling. Konferensen kan då
tillgripa en typ av poolarrangemang som medför att varje medlem tillerkänns en viss andel av den totala lastkvantiteten eller frakten. eller en
kombination av de två. Konferensredaren förbinder sig att lasta den andelen men han förbinder sig också att inte lasta mer.
En annan metod är genoms. k. rationalisering av konferensen. I syfte att
utnyttja konferensens samlade tonnage på ekonomiskt bästa sätt, bestämmer man mellan rederierna antalet avseglingar och därigenom utbudet av
lastkapacitet, med utgångspunkt i ett försök att förutse lastflödet vid varje
tillfälle. Ytterligare metoder för att stärka konferensen har också utvecklats. Konferensen utnyttjar exempelvis s. k. fighting ships mot outsiders
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dvs. ett konferensanslutet rederis fartyg seglar vid sidan av konferensen
och pressar. pil konferensrederiernas gemensamma hekostnad. frakten
under outsiderns frakt - som i sin tur redan ligger något under konferensfrakten. Genom att lägga avgångstiderna lämpligt i förhållande till outsiderns avgång från de olika hamnarna kan konferensrederierna effektivt
svält<:i ut outsidern. Ett annat sätt iir att konferensrederierna utnyttjar s. k.
innehållen rabatt dvs. en avlastare. med vilken konferensen har en lojalitetsöverenskommclse, kommer ej i åtnjutande av sin rabatt för ett seglationsår om avlastaren någon gång under det året utnyttjar outsiders.
Även om konferenserna formellt sett är svaga sammanslutningar finns
likväl metoderna <:itt göra dem utomordentligt starka. vilket framgått av
vad nyss sagts. Det är också uppenbart att där konferensernas motpart
består av många små avlastare. som på Afrikas västkust och i Fjärran
Östern. kan den få en mycket dominerande position om avlastarna inte kan
samverka eller myndigheter ingriper. Konferensen som kartell kan då
misshruka sin ställning. Den stängda konferensen med lastpool. rationalisering. fighting ship och innehållna rabatter osv .. kan i sådana lägen vara
mycket svår att hantera så att på nytt ett rättvist och balanserat läge
uppstår mellan de som erbjuder linjetransporter och de som utnyttjar
dessa. Redan tidigt började därför avlastare i Europa att samverka. Vissa
länder med USA - där samverkan mellan avlastare inte är tillåten - i
spetsen skaffade sig efter första världskriget lagstiftning som gav medel att
motverka konferensernas monopolmöjligheter. Sådan lagstiftning tar bl. a.
sikte på att förbjuda dels stängda konferenser. dels utnyttjande av fighting
ships och dels innehållna rabatter i lojalitetsavtal. Lagstiftningen kräver i
sin tur ett kontrollsystem som riskerar att i betydande omfattning hyråkratisera och fördyra linjesjöfarten.
Den första linjekonferensen tillkom i slutet av 1860-talet mellan brittiska
och amerikanska rederier på Nordatlanten. Konferensen utvidgades att
omfatta också tyska rederier på 1880-talet. Internationella konferenser
tillkom på rutterna Europa till Indien. Fjärran Östern. Australien. Afrika
och Sydamerika i slutet av 1800-talet. I slutet av 1940-talet var antalet
konferenser ca 250. Antalet hade ökat till ca 360 i slutet av 1960-talet och
har därefter i stort sett varit oförändrat till antal.
Avlastarorganisationer började hildas i slutet av 1800-talet först för
skilda varuområden men senare med uppgift att täcka allt linjesjöfartsgods
i relationerna med konferenserna.
USA: s lagstiftning rörande linjekonferenser tillkom år 1916. Sydamerikanska länder. Australien och Nya Zeeland har i viss mån följt USA: s
exempel under 19W- och JO-talen och ökat sitt nationella engagemang i
linjesjöfarten på olika sätt. Sedan hörjan av 1960-talet har också utvecklingsländernas intresse för linjesjöfart ökat.
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Den svenska linjesjöfarten
I detta avsnitt redovisas i första hand förhållandena för den transoceana
;venska linjefarten. Närtrafikens reguljära sjöfart, som färjetrafiken o. d ..
ir mindre intressant i delta sammanhang.
År 1904 startade Rederi AB Transatlantic i Göteborg reguljär linjetrafik
.ill Södra Afrika och Rederi AB Nordstjernan en linje till Rio de la Plata.
'lågra år senare fanns svenska eller skandinaviska reguljära linjer till
>amtliga avlägsna kontinenter. Det transoceana linjegodset till och från
Sverige hade tidigare omlastats i kontinenthamn eller i brittisk hamn vilket
förutsatte separat fartygstransport till och från svensk hamn. De nyetablerade svenska linjerederierna hade emellertid svårigheter att komma in på
marknaden. Avlastarna var tveksamma om pålitligheten och uthålligheten
hos de svenska rederierna. Även linjekonferenserna gjorde till en början
motstånd mot skandinaviskt och svenskt inträde.
De svenska linjerederiernas överlevnad och vidareutveckling i inledningsskedet underlättade~ av de post- och driftsubventioner man erhöll
under perioden 1906-1915. Till bilden kan också sägas höra att de olika
svenska linjerederierna inte i någon nämnvärd grad inbördes bekämpade
varandra. Världen "delades upp'" mellan de svenska linjerederierna. Ett
betydelsefullt steg konkurrensmässigt och i förhållande till konferenserna
togs när de skandinaviska linjerederierna på sina transoceana linjer erbjöd
samma frakt till och från svensk hamn som till och från kontinenthamn.
Tillträdet till konferenserna slutligen underlättades sannolikt delvis av
dessas eget behov av att bredda kretsen av konferensrederierna. Bakgrunden var den kritik som under några årtionden före första världskriget
förekommit - inte enbart i USA - mot konferenssystemets slutenhet och
bristen på konkurrens inom konferenserna.
Sverige hade under mellankrigsåren och perioden efter andra världskriget flera betydelsefulla fördelar vid vidareutvecklingen av sina linjesjöfartsintressen. Bl. a. den svenska industrins expansionskraft och exportbehov, en god teknisk och administrativ innovationsnivå, skickliga sjömän
och förutseende redare och i förhållande till vissa andra länder begränsade
fartygsförlustcr under de två världskrigen, ledde till att Sverige under
1950-. 1960- och början av 1970-talen hade en mycket framskjuten position
inom internationell konferenslinjesjöfart också som s. k. tredje-lands rederier dvs. rederier i trafik mellan andra länder. Dock gick flera linjer i ren
tredje-lands trafik förlorade under 1%0-talet som en följd bl. a. av lastuppdelning främst i trafiken mellan Nord- och Sydamerika.
Den senaste 10-årsperiodens förhållanden kommer att behandlas längre
fram. Det svenska linjenätet i slutet av 1970-talet framgår av bild I.
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Tillkomsten av FN:s konvention om en uppförandekod för linjeonferenser
I tidigare avsnill har redovisats linjesjöfartens uppkomst och utveckling
1ternationellt och i Sverige samt framväxten av ett internationellt konfe!nssystem. Med utgångspunkt i linjesjöfartens karaktär har också redovi1ts vissa fördelar och nackdelar med linjekonfcrenssystemet. Därvid har
lvecklingsländernas speciella aspekter från politisk. ekonomisk och soci1 synpunkt inte direkt berörts. Med hänsyn till all den internationella
onventionen om en uppförandekod för linjekonferenser tagits fram inom
1men för Förenta nationernas konferens för handel och utveckling. UNCAD. under starkt tryck från gruppen av utvecklingsländer - eller
7-gruppen som den benämns i UNCT AD - är det naturligt att behandla
essa aspekter på linjesjöfart och konferenssystern i anslutning till redoörelsen för kodens tillkomst.
Linjekonferenssystemet togs upp till behandling inom UNCT AD i mit:n av 1960-talet. Utgångspunkten var att det internationella konferenssylemet inom linjesjöfarten allmänt erkändes spela en nyttig och värdefull
Jll i den internationella handelns tjänst. Samtidigt ansågs att det var
ödvändigt att genomföra förbättringar i systemet för att undanröja
rättvisor och diskriminerande förhållanden och anpassa systemet till moerna förutsättningar och krav. Som framhållits tidigare var del 77-grupen i UNCTAD som hårdast skulle komma alt driva konferensfrågor inom
rganisationen. Gruppens inställning kan sammanfattas på följande sätt
1ed utgångspunkt i uttalanden av 77-gruppens talesman vid den inlernalioella konferens som sammanträdde 1973 och 1974 för att behandla frågan.
'ör det första var kravet på lastuppdelning av fundamental betydelse för
tt u-länderna snabbt skulle kunna bygga upp sin linjesjöfart. Detta innebar
mellertid inte att man hell ville utestänga tredje-lands linjefartyg i konfe!nstrafiken mellan två lånder som delade lasterna sig emellan. Dessa
trtyg måste emellertid hålla sig till den andel som den tilltänkta koden
unde komma att ange för dem. Man kunde heller inte i det sammanhanget
cceptera, att en övergång till utvidgad linjetrafik av outsider-redare från
1dustriländerna äventyrade den fördel u-länderna skulle ha av kodens
1stuppdelning. För det andra ansåg man att regeringarna måste spela en
ital roll i förändringen av linjekonferenssystemet. Det var inte acceptabelt
)r u-länderna all deras ansträngningar att öka takten i sin ekonomiska
tveckling förhindrades av att linjekonferenserna levde sitt eget liv utan
tyrning och kontroll från regeringarna. Ett tredje vitalt krav var att en
·amlida kods tillämpning i sista hand efter konsultationer och förliknings)rfarande vid tvister om koden kunde drivas igenom av ett obligatoriskt

ch tvingande ski(iedomsförfarande.
Utvecklingsländcrnas inställning och krav kan ses mot bakgrund av att
en internationella linjesjöfarten var en angelägen sektor för de nu indu-
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strialiserade länderna under den industriella uppbyggnadsperioden under
1800-talet och början av 1900-talet. En utveckling av de nationella linjesjöfartsintressena sågs av många av dagens OECD-länder (QECD - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvccklingJ som en nödvändig del i
deras allmänna industriella utveckling. Som framgått av tidigare redogörelse har därför många OECD-länder under olika perioder med olika medel
som privilegier för viss trafik. postsulwcntioncr. lastpreferenser och investerings- eller driftssubventioner stimulerat eller burit upp ett nationellt
engagemang i den internationella linjesjöfarten.
Utvecklingsländernas krav kan också ses mot bakgrunden av exempelvis USA: s negativa inställning till vissa element i konferenssystemet och
Argentinas och Brasiliens unilateralt eller bilateralt genomförda lastuppdelningsregler som garanterar argentinska respektive brasilianska fartyg
bl. a. 50 % av allt linjegods till och från respektive land. Även västeuropeiska länder hade i början av 1960-talet vidtagit vissa åtgärder för att tillmötesgå kritiken av konferenssystemet. På olika sätt sökte man få linjerederier och konferenser att frivilligt etablera dels regler för konferenser och
konferensrederiers uppträdande och dels ett system för egenkontroll inom
respektive konferens av dessa regler. Man ville också stärka förtroendet
för konferenserna genom att få till stånd en öppenhet som gav möjlighet till
viss insyn i konferensernas affärer. De nationella avlastarna/befraktaror·
ganisationerna i de västeuropeiska länderna fick också år 1963 ett gemensamt organ för förhandlingar med konferenser och konferensrederier (European Shippers' Councils - ESCJ. Den svenska avlastarorganisationen,
Swedish Shippers' Council. är medlem sedan den bildades år 1966.
De västeuropeiska länderna Belgien. Danmark, Finland. Frankrike.
Förbundsrepubliken Tyskland. Grekland. Italien. Nederländerna. Norge,
Storbritannien och Sverige samt Japan beslöt i februari 1971. inom ramen
för Konsultativa sjöfartsgruppen (Consultative Shipping Group - CSG en sammanslutning för sjöfartssamverkan mellan de nämnda länderna inte
minst på linjekonferensområdetl. att begära att konferensrederierna från
deras länder i samarbete med den europeiska avlastarorganisationen ESC.
skulle utarbeta en regelbok för konferenserna efter riktlinjer som CSG-ländema fastställt. Uppdraget fullgjordes med tillkomsten av den s. k. CENSA-ESC- koden (CENSA är CSG-ländernas redarorganisation) som godkändes av CSG-länderna i slutet av år 1971. (Till CSG hade då även
Spanien anslutit sig.)
Emellertid hade arbetet om konferenserna inom UNCT AD gått in i ett
produktivare skede vid sammanträden i maj 1970 och i april 1971 med
organisationens sjöfartskommitte och med denna kommittes arbetsgrupp
för sjöfartslagstiftning i februari 1971 och i januari 1972. UNCTAD:s
styrelse för handel och utveckling beslöt också att frågan skulle tas upp vid
UNCTAD: tredje session i april/maj 1972 i Santiago i Chile. Inför denna
session hade 77-gruppen - som inte godtog CENSA-ESC-koden - utarbe-

s
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tal ett eget förslag till kod för linjekonferenser att ingf1 i ett internationellt
instrument som skulle bli rättsligt bindande och därigenom möjligt att
tvångsvis genomföra. Vid Santiago-mötet visade det sig inte möjligt att
uppnå enighet. främst i fråga om den tilltänkta internationella övcrcnskommebens bindande karaktär. 77-gruppen, stödd av de östeuropeiska statshandelsländerna och Kina. vidhöll sin uppfattning om nödvändigheten av
en bindande konvention medan OECD-länderna förordade en rekommendation eller en resolution antagen av UNCT AD. Frågan hänsköts till FN: s
generalförsamling som i december 1972 beslöt - med 94 röster för. ingen
emot och ~8 ländcr som avstod från att rösta - dels att inkalla en diplomatkonferens "för att överväga och anta en konvention. eller något annat
multilateralt rättsligt bindande instrument, innehållande en uppförandekod
för linjekonferenser" och dels att låta UNCT AD etablera en förberedande
kommitte som skulle utarbeta ett utkast till kod att underställa diplomatkonferensen.
Den förberedande kommitten sammanträdde i januari och juni 1973.
Diplomatkonferensen sammanträdde i november/december 1973 och i
mars/april 1974. Konferensen antog med 72 röster för (samtliga deltagande
u-länder och statshandelsländer samt Australien, Belgien, Frankrike. Förbundsrepubliken Tyskland, Japan. Spanien och Turkiet) en konvention
med en kod för linjekonferenser (koden). 7 länder röstade emot (Danmark,
Finland. Norge, Schweiz. Storbritannien. Sverige och USA) och 5 länder
avstod från att rösta (Canada. Grekland, Italien. Nederländerna och Nya
Zeeland).

5

EG-lösningen av en anpassning till koden

Medlemsstaterna i EG var, som tidigare framgått, djupt splittrade i
inställningen till koden. Motsättningarna hade tydligt framkommit också
vid antagandet av koden i april 1974. Av EG: s dåvarande medlemsstater
röstade Belgien, Frankrike och Förbundsrepubliken Tyskland för koden,
Danmark och Storbritannien mot, Nederländerna och Italien lade ner sina
röster och Irland och Luxemburg deltog inte i FN-konferensen om koden.
Det skulle visa sig vara en svår. konfliktfylld och tidsödande uppgift att
finna en attityd och en modell för handlande gentemot koden som var
gemensam för EG-staterna.
Arbetet inom EG påbörjades strax efter kodkonferensens avslutning.
EG: s kommission inledde med att göra klart att man ansåg att kodens
regler om medlemskap i en konferens och om lastuppdclning stod i strid
med dels principen om fri etableringsrätt inom EG och dds principen om
icke-diskriminering. Kommissionen hade också invändningar mot kodens
regler angående relationerna mellan redare och avlastare som man ansåg
stå i strid med konkurrensreglerna i artiklarna 85 och 86 i Romtraktaten om
etablerandet av EG.
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Eftersom EG-liinderna utgör en väsentlig del av OECD-kretsen och
kodens inriktning inte är i samklang med bärande principer för
OECD-samarbetet kom EG: s ansträngningar att inriktas mot en lösning
, som ocksil kunde underlätta det framtida samarbetet. inte minst pä sjöfartsomrädet, inom OECD och med enskilda OECD-länder.
Kommissionens invändningar riktade sig också mot medlemsstaterna
Belgien. Frankrike och Västtyskland som röstat för koden och också
undertecknat den med förbehåll för ratifikation. De förhandlingar mellan
EG-staterna som kommissionen initierade blev också påfrestande och det
skulle dröja ända till maj 1979 innan en lösning i princip var klar. Den
innebar formellt sett att EG: s råd antog en förordning !Council l{egulation
(EEC) No 954/79) angående mcdlemsstaternas ratifikation av eller anslutning till Förenta nationernas konvention om en uppförandekod för linjekonferenser med i bilagor intagna reservationer och föreskrifter om visst
förlikningsförfarandc. Del förutsätts också i förordningen att EG kommer
att anta en förordning om tillämpningen av Romtraktatens konkurrensregler på sjöfartsområdet som kommer att ansluta till den nämnda 1979 års
förordning.
Även efter det att förhandlingarna om en EG-anpassning till koden lett
fram till en principiell lösning i maj 1979 innebärande en anslutning i
praktiken till koden på visst sätt av EG-staterna. har samarbetet dem
emellan fortsatt med syftet främst att säkra en enhetlig tolkning och ett
smidigt ikraftträdande av koden och EG-lösningen. I detta arbete har
också företrädare för Finland. Norge och Sverige kunnat delta. De nordiska länderna har också samverkat inför kontakterna med de övriga ickenordiska EG-länderna.

6

Koden och EG-förordningen

6.1 Kodens och EG-förordningt-ns uppbyggnad och inbördes samband

m.m.
Koden är uppbyggd med inledning. tre sakavsnitt. slutartiklar och bilaga. Inledningen anger syftet med koden. de tre sakavsnitten behandlar
dels lastuppdclning och övriga relationer mellan rederier i en konferens.
dels relationer mellan rederier och avlastarc/lastägare och dels regler för
biliiggande av tvister som har samband med koden. Slutartiklarna har det
innehåll som regelmässigt förekommer i en sådan del av en internationell
konvention. Värt att särskilt redovisa av denna del av koden torde vara
reglerna om kodens ikraftträdande och reglerna om en obligatorisk revisionskonfrrens. Bilagan innehåller rekommenderade procedurregler vid
biläggande av tvister genom internationell obligatorisk förlikning enligt
kodens regler. Den för kodarbetet särskilt inkallade internationella
FN-konferensen antog också några resolutioner i anslutning till koden. En
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av dessa behandlar en central sakfråga nämligen outsiders rätt att deltaga i
den internationella linjesjöfarten.
EG-förordningen nr 954179 av den 15 maj 1979 om EG-staternas ratifikation av eller anslutning till koden innehåller en inledande redogörelse för
skäl och syfte med förordningen samt föreskrifter som ansluter till kodens
sakavsnitt om relationer mellan rederier, om las!Uppdelning, om relationer
mellan rederier och avlastare och om tvistlösningsförfarandet. I bilaga I till
förordningen anges tre reservationer och en tolkande reservation som skall
avges av EG-land vid ratifikation av eller anslutning till koden. I bilaga 2
ges föreskrifter om förlikningsförfarande vid tvist med anledning av en
föreskrift i förordningen.
Som framgått av redogörelsen för kodens och EG-förordningens tillkomst har de två instrumenten framkommit under betydande motsättningar och bär därför tydliga spår av nödvändiga kompromisser på en rad
punkter. Redan möjligheten för EG-staterna att kompromissa sig fram till
ett arrangemang för anpassning till koden - som gör att alla EG-stater
oberoende av om de röstade för koden, mot koden eller avstod att rösta nu
kan acceptera koden med EG-reservationer och förordningen - antyder
ett betydande utrymme i koden för olika tolkningar och utfyllnader. Det
kan för övrigt noteras att den fjärde EG-reservationen anges vara en s. k.
tolkningsreservation. Det förhållandet att det internationella instrumentet
har rubricerats som en uppförandekod och gäller för ett kommersiellt
verksamhetsområde - där tvingande internationella regler tidigare saknats
- har medfört att koden innehåller en blandning av tvingande regler.
rekommendationer och fritt utrymme för ko.mmersiella parters avtal och
regelbildning.
Under sådana förutsättningar ligger det i sakens natur att införlivandet
av koden och EG-förordningen för svensk del bör ske på ett sätt som tolkar
och utfyller koden endast där detta är nödvändigt. Detta får främst betydelse när det gäller exempelvis valet av införlivandeteknik - mera om
detta följer i ett senare avsnitt - men får också viss betydelse för utformningen av redogörelsen för kodens och förordningens innehåll. Där koden
och EG-förordningen är otydliga eller svårtolkade bör för Sveriges del
något försök till tolkning inte göras annat än om det behövs av någon
särskild anledning. EG-förordningen och en översättning till svenska bör
fogas som bilaga I till protokollet i detta ärende. Kodens originaltext på
engelska och en översättning till svenska bör fogas till protokollet i detta
ärende som underbilaga till lagförslaget i bilaga 2 1 •

6.2 Kodens och EG-förordningens innehåll

Vad först gäller kodens inledning har i tidigare avsnitt syftet med koden
översiktligt redovisats. För helhetens skull bör likväl en redogörelse ges
också här även om det i viss mån innebär ett upprepande. Därvid behand1

Koden utesluten i remitterade lagförslaget.
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las i ett sammanhang kodens och EG-förordningens innehåll av icke sakkaraktär. Därefter följer vissa definitioner och slutligen en redogörelse för
sakinnehållet i kod och förordning och outsiderresolutionen.
Mol bakgrund av en önskan att förbättra linjekonferenssystemet genom
en uppförandekod och därvid beakta utvecklingsländernas speciella behov
och problem anger koden i inledningen följande syfte: att främja en ordnad
utveckling av den sjöburna världshandeln genom att stimulera en reguljär
och effektiv linjetrafik i former som ger balans mellan parter som utbjuder
och som nyttjar linjesjöfartstjänster. Koden skall också ge uttryck för
följande principer: konferenserna bör tillhandahålla avlastare viss information, hålla konsultationer med avlastare och för inie agera på ett sätt
som medför diskriminering av redare, avlastare eller något lands utrikeshandel.
Kodens slutartiklar anger bl. a. att koden träder i kraft sex månader efter
den tidpunkt då minst 24 stater med en samlad andel av minst 25 procent
av världstonnagel av styckegodsfartyg och containerfartyg, beräknat på
visst sätt år 1973, är ånslutna. Ändringar i konventionen skall kunna
komma till stånd relativt snabbt och genom att anslutna stater inte aktivt
motsätter sig ändringsförslag som delgivits på visst sätt. En revisionskonferens skall hållas fem år efter ikraftträdandet av konventionen för att
bedöma hur den fungerar och hur den genomförts.
EG-förordningens inledning anger bl. a. skäl till och syfte med förordningen och tillhörande reservationer. Mot bakgrund av att de frågor koden
behandlar är betydelsefulla inte bara för EG: s medlemsländer utan också
för EG - särskilt från handels- och sjöfartssynpunkt - är det viktigt med
en gemensam attityd till koden. En sådan attityd måste beakta Romtraktatens principer och syften samtidigt som den påtagligt medverkar till att
stödja utvecklingsländernas ambitioner på sjöfartsområdet. Den måste
också leva upp till syftet med en fortsatt tillämpning på detta område av
kommersiella principer som tillämpas av linjerederier i OECD-ländcr och i
handeln mellan sådana länder. Eftersom koden inte ger utrymme för att
EG ansluts till den är det viktigt att säkerställa att de nämnda principerna
och syftena beaktas genom att medlemsstatcrna gör förbehåll för vissa
arrangemang enligt förordningen vid ratifikation eller anslutning. Förordningens inledning anger vidare, att även om man erkänner konferensernas
stabiliserande roll när det gäller tryggheten i avlastarnas tillgång till pålitliga linjetransporter. risken likväl finns att konferenserna bryter mot Romtraktatens konkurrensregler. Mot bakgrund av detta aviserar EG-kommissionen sin avsikt att förelägga rådet ett förslag till förordning om tillämpningen av dessa Romtraktatens konkurrensregler på sjöfarten. Efcer denna
inledning föreskriver artikel I i förordningen att medlemsstaterna när de
ratificerar konventionen eller ansluter sig till den skall ange att detta sker i
enlighet med förordningen och att ratifikations- eller anslutningsinstrumentet skall åtföljas av de reservationer som återges i bilagan till förordningen.
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Förordningens avslutning anger bl. a. att denna är bindande i sin helhet
och omedelbart tillämplig i alla medlcmsstatcr. Förordningen kan emellertid ej leva niigot eget liv - dess materiella föreskrifter blir meningsfulla
först i kombination med uppförandekoden när den är i kraft.
Av den tidigare redogörelsen har i stora drag framgiht innebörden av
vissa centrala begrepp som koden och EG-förordningen arbetar med. För
den fortsatta redogörelsen är det likväl lämpligt att återge några av de
definitioner som koden redovisar i sitt första kapitel. Koden definierar
sålunda linjekonferens eller konferens, nationellt linjerederi, tredje-lands
linjerederi, avlastare, avlastarorganisation, gods som transporteras av
konferensen. behörig myndighet. främjande frakt och speciell frakt. Här
behöver endast återges definitioner av linjekonferens eller konferens, nationellt och tredje-lands linjerederi samt avlastare. I övrigt hänvisas till
koden och dess svenska översättning.
Med linjt'k<mferens eller km~ferens åsyftas i koden en grupp av två eller
flera rederier som tillhandahåller internationell linjetrafik för transport av
last på viss rutt eller vissa rutter inom bestämda geografiska gränser och
som har ett avtal eller ett arrangemang, av vad natur det vara månde, inom
ramen för vilket det utför transporter med enhetlig eller gemensam fraktsättning och eventuella andra överenskomna villkor avseende tillhandahållandet av linjetrafik.
Ett natiom•l/t linjerederi i ett visst land anges vara ett rederi som har sitt
huvudkontor och faktiska ledning i det landet och som är erkänt som
sådant av det landets behöriga myndighet eller enligt det landets lag. Även
linjerederier som tillhör eller drivs av ett företag med gemensamt risktagande mellan medlemmar från två eller flera länder och i vars kapital
nationella intressen i dessa länder - allmänna och/eller enskilda - har en
betydande andel och som har sitt huvudkontor och faktiska ledning i ett av
dessa länder. kan erkännas som ett nationellt linjerederi av behöriga myndigheter i dessa länder..
Med tredje-lands lit~jerederi menas ett rederi när det trafikerar två länder
och inte är nationellt linjerederi i något av dessa länder.
En avlastcm: är en fysisk eller juridisk person som har inträtt i eller ger
tillkänna en avsikt att inträda i ett kontraktsbundet eller annat arrangemang med en konferens eller ett linjerederi för transport av gods i vilket
han har ett vinstintresse.
I den följande redovisningen för kodens och EG-förordningens väsentliga sakinnehåll utgår jag från kodens regler och principer i den ordning de
anges i koden och knyter an till förordningens föreskrifter när de på någon
punkt innebär avsteg från. anpassning till. tolkning av eller annan påverkan på kodrcgeln i fråga.
Kodens första sakavsnitt innehåller kodens två centrala men också mest
kontroversiella huvudregler nämligen:
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I I au nationella linjaeJerier har en i allt vi1sentligt autom;t1isk riill till
meJlcmskap i konferenser som hetjiinar deras hemlands hand cl:

21 att last som tr;1nsporh:ras av konferenser normalt kom111er alt dcl;1s
mellan de nationella linjerederierna fri1n de tvii handclsparterna samtidigt
som en betydande del siisom 20 procent kommer att vara tillgiingligt for
tredje-lands linjerederier. (Denna regel iir kiind som 40-40-20 principen i
koden.)
Dessa tvä huvudregler modifieras av E<i-förnrdningen i l1uvuds<1k p~i
följande siit t:
I) RL1mtraktatens et;tblcringsreglcr medfi1r att ett linjeredL'ri i ett EUland blir nationellt linjerederi oavsell

0111

det har sitt huvudkontor '".:Il

faktiska kdning diir eller i ett annat Eti-land:

21 clicr kommersiella grunder kan en hegriinsning införas i riittcn att v;1r;1
nationellt linjerederi i en kunferens;
31 kodens regler om lastandelar i en konferens tilliimpas inte i trafiken
mellan EG-bnder t:llt:r vid re1.:iprocitt!I mellan EG-land och annat kodanslutd OECD-land:
4) i trafikrn mdlan EG-l;md od1 i1.:ke OECD-land kommer linjer1.:Lkrierna t"riin EG-Hinderna att slå samman sina trafik- od1 lastandd;1r enligt
koden, od1 omfördela dessa andelar mellan sig efter kL1111111ersiella kriterier. 1 denna omfördelning kan ocks[1 andra OECD-liinder vid reciprocitet
delta.
Vad först giillt:r ell linjerederis tilltriide till en konferens fi.lrcskrivcr
koden i ar!ikel I, att nationella linjen:Jericr fri111 hinder vars utriköhandel
h..:tjiinas av en konferens har ratt till 111edle111skap i den konfc:rensen under
förutsiittning all man visar all man liingsiktigt fiirmiir uppriitthiilla reg11lji1r,
liimplig LH.:h effektiv trafik inom konferensens ram. Linjered..:riet f;ir utnyltja friimmande, illl:hartrat tonnage. Artikel I. punkt 3, föreskriver 'itriingarc
krav l"i!r intrade i en kL1nfcrens för linJcrederi som inte i1r nationellt linjcrc-

Jcri. dn. lrcd.ic-l;mch rnkrier och

!i1~icrctleria

fr;i11 !a11d .\0111 lidji111:1.s :1v

konf<.:r<.:nsen men som inte erhiillit status av nationt!llt linJcredcri. U1,1ver
de allmi1nna villkor for tilltrade som g;iller for ett nationellt linjerederi -,kall
konferensen avgöra om ett antal yllcrligare villkor i1r uppfyllda, bl. a. <1tt
det finns behov av dt!l tillkummande rederiet i trafiken. Konferensen for
emellertid inte utnyttja sin nu:ljlighet all utestiinga icke naliunella linjerederier pi! ett siidant s:.ill all lastuppJelningsreglt.!rna i artikel~ ~1ventyras.
f-ur dessa fön:skriftt:r innehiir Ell-förnrdningens artikd 2 en iindring sii till
vida som att kommersiella förhandlingar mellan linjerederier av sa111111a
nationalitd skall avgöra vem elkr vilka a\ Jes.,;a som skall

r;;

sta\u-, ;1v

nationellt linjerederi och vinna automatiskt tilltriido: till konferl·nsen i denna egenskap. En siidan rt:ge! om pri,iritering blir ni.ld\'iindig bl.

;1.

av det

skiilet att antalet nationella linj.:rl'derit:r annars kan bli for stnrt eftcrsum
alla "E<i-rederier" nuiste behandlas pii samma siitt i va1:ie Hi-l;1nd L1h1.:ru'i
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~mk i vilket EG-laml lrnvudklintorct iir hel<iget och den faktiska kdningcn
Jtlivas.

Artikel 2 innehilller den tidigare n~immla 40-40-20 regeln. Artikeln inleJcr med all stipulera all V<trje konfcrenslinjcrederi skall ha avg;ings- lh.:h
iastningsriittigheter i trafiken och ha riitt all do.:lt;t i pnolarrangemang. Vad
~iiller

lastandclar betraktas nationella linjcrcderier friln samma land som en

~rupp.

Sädana grupper, dkr enskilda nationella linjerederier. friin tvii

kodanslutna liinder vars utrikeshandel transponeras av en konferens skall
ha riill till lika andd i den frakt nch den transportvolym som genereras av
Jcras inbördes handel och som hanteras av konfen.:nsen. Av denna frakt
ich denna transportvlllym :-.kall cmclknid icke-natinnella linjerederier ha
·iitt till en hctydandc <llldcl siisom 20 '.'i . ..JO-..J0-20 principen iir erndkrtid
nte exakt. Den andel som tillfaller id.;e-nationclla linjerederier kan, Slllll
l"ramgäll av det nyss sagda. variera niigot lll:h konfcrenscn kan dessutom
1vtala om andra andcl<tr än de koden ger riitt till. I siidant fall har dock
~nligt

artikel J de respektive nationella linjerederierna en vctoriitt n;ir del

. ~iiller avtal inom konferensen som berör handeln mellan deras tvii himkr.
Vidare kan nationella linjerederier frfö1 en region i början eller i slutet av en
konferens' tralikrelation inbördes klllmna överens om all omfördela andelar man tilldelats enligt kodens regler. Artikeln innd1;iller ocksä fon.:skrifLer om vad som skall gälla niir det saknas nationdla linjerederier helt 1.ich
h~illct

i en konferens eller Jet saknas siidana fr{111 ett av tv:\ länder som

konferensen betjiinar. Föreskrifter ges hl. a. ocksii om i\tgiirder for att
praktiskt framtvinga och genomföra lastuppdclningen. Det föreskrivs slutligen att lastuppdclningsreglcma skall vara genomförda efter en iivergilng-.tid av maximal! rvii {it- efter konvenrionem ikraf1triid;111Je och all de g<ilkr
11la varm med undantag av militLir utrustning för nationdla forsvars;indam{1l.
Även niir det giiller lastuppdelningsreglerna medflir E(1-fi.irordningen
iindringar och modifikationer. Till en början giiller, att <len lastvolym
EG-linjerederier - nationella siidana eller icke nationella - iir berättigade
till enligt koden i konfcrcnstralik skall timfördclas efter kommersiella
principer. varav fyra siidana principer anges för siirskilt beaktande, 0111
man inte enhälligt beslutar om motsatsen. Även omfördelningsheslulel
kdiver enhällighd mellan EG-redcrierna och kan s<iledes beröra mellan 40
tich 60';;. av last volymen eftersom vad nationella och icke nationella linjerederier fr:in andra länder kan vara beriittigade till ocks;I kan uppgil till
mellan 40 och 60 1."L Tvist skall pii begiiran av part gii till förlikning enligt
siirskilda regler. An:epteras inte förlikningsresullatet kan p;1rterna besluta
Lttl

tvisten hiinskjuts till bindande skiljedomsforfarandc. Artikel 4, punkt I,

i EG-forordningen ut vidgar omfiirdclningssystemet till att kunna omfatta

ocksii linjeredcri tdn OECD-limder uranfor L::G-krehen som Lir vcrksam i
konfcrenstr<ifikcn mdlan EG-land och kodan\lutel icke OECD-la11d. För~lhattningen fiir dclta ;ir e111ellcr1id. all 1h:11a OECD-land behandlar F.Ci-
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staterna' n:d.:rier reciprnkt eller lllllsesidigt i motwarande silllatiom:r.
Artikel 4. punkt 2. filreskrivcr vidare att kodc·fö lastuppdelningsrcglcr inte.:
skall tilliimpas i konferenstratikcn mellan medlerns\tater i EG eller. pii
grundval av ömsesidighet. mellan EG-stater och· andra kodanslutna
OECD-stater. Denna sista föreskrift fiir emellertid i princip ej medföra all
u-liinder gär miste om sin mi.)jlighet som tredje-lands rederier i sf1da11 trafik
enligt kodens 40-40-20 regel.
I kodens första sakavsnitt. som reglerar förh~lllanden inllm konkren-.er.
ges ocksii bl. a. föreskrifter om heslutsordning inom konferenser. om sanktioner av olika slag (uteslutning. avsliingning eller annat straff) mol linjen:deri som hryter mot konferensens regler. om egenkontmll inom konfcn:nser mot missbruk och hroll mot konferensavtalet. om delgivning med
myndigheter av konferensavtal osv. EG-föronlningens artikel 4. punkt 4.
medför här iindring av konferensernas beslutsordning vad gäller vetoriitt
enligt kodens artikel 3 i konferenstrafik mellan EG-liindcr. Även denna
punkt kan giilla för OECD-liinder utanför EG under förutsättning av i.lmscsidighet.
Kodens fi.lreskrifter i dess andra sakavsnitt heriir rdationer mellan linjerederia och konferenser ii ena sidan och avlastarc/lastiigare/hefraktare ;i
am.lra sidan. ,\vsnittel inlc.:ds med llire'>krifter i artikel 7 uch X 0111 lojalitetsarrangemang. Föreskrifterna anger bl. a. att avtal mellan avlastare och
linjerederiet eller konferensen skall ange maximalt straff vid hroll mot
lojalitetsavtalet. De stipulerar bl. a. ocksf1 i vilka fall avlastare har riitt att
nyttja annat tonnage iin enligt lojalitetsavtalct. Artikel 9 och 10 i klillen
fon:skrivcr att avlastare pi1 hegäran skall delges frakllariffer m:h ilvriga
transportvillkor samt all iirshcrii1telser m. m. skall offentliggöras. I •trtikel
11 anges regler för konsultationer - rn.:h procedur filr sildana - mellan

kllllfcrenser rn:h avlastare. Konsultationer miiste komma till stilnd. om en
sida hegiir del. Dessa kan giilla frakthöjningar, iindring av övriga transpunvillkor elkr förandring av den service konferensen ger.
Artiklarna 12, 13, 14 och 1.5 ger regler för hur fraktniväer hestiims och
hur de kan föriindras. Diirvid giillc.:r hl. a. att avlastare.:. avlastarorganisationer och i vissa fall behiirig myndighet milste varslas om allmiinna fraktnivähöjningar minst 150 dagar innan iindringen avsc.:s tri.1da i kraft. Eftc.:rsom det oeksii föreskrivs all s<idant varsel inte far ges förrän tio miinader
efter fiiregi\.ende allmiinna höjning. kan fraktraler inte bli förem;\I f1ir c.:n
allmän höjning med kortare tidsmellanrum iin 1.5 miinader. Även i delta fall
har EG-foronlningen en iindringsregel. Den inneh;ir alt tiomilnadersregeln
i koden inte skall tilliimpas i konferenstrafik mellan EG-bndcr l'llcr mellan
niigot av dessa och annat OECD-land vid iimsesidighet.
Artikel lo behandlar olika 1illi1gg pii frakttariffcrna hos en konkrerh.
Sildana tillflilliga tilWgg iir tilliltna exempelvis vid l•inga virntetider i h;1mn
eller vid en pfllaglig höjning av bunkerpriset. I artikel 17 regleras fi.irh;ilbn-
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d..:na vid valutakurst"iiriindringar. Artikel 18 flirbjud..:r användandet avs. k.
fighting ships.
An i klarna 19, 20 och 21 hd1andlar bl. a. konfcn:nsens förpliktdscr vad
giilkr regularitd i trafiken m. m., lokalisering av konfcrens.::ns kontm nch
representation m. m. Rcgh:rna, som i viss miin kodilierar praxis, anger
bl. a. all r..:gularit.::tcn hör arrangeras sf1 at1 IL11.:kur i avseglingsrni.instret inte
uppstiir· samtidigt som siisongmässiga variationer i lastmiingd h..:aktas.
Vidare anges all parterna enligt koden - konferenser. redare. avlastarorganisationcr. myntlighcter osv. - skall samverka niir det giiller all vidar..:ut veckla konferenslinjeredcriernas service. Rationaliseringsmiijligheter
skall tas tillvara och cfkktt:n iiterspeglas i fraktnivän.
Artikel 22 avslutar kmkns andra sakavsnitt. Artikeln statlgar all konferensavtal, marknadsdelningsavtal m:h lojalitctsarrangemang skall vara i
iivercnsstämmclse med kodens olika regler men för ocksii innehiilla siidant
som inte stt1r i strid med koden.
Kodens tredje sakavsniu hehandlar tvister. Tvister som uppst[ir mellan
konferenser och linjerederier, mellan linjerederier, mdlan konferenser
samt mellan konferenser eller linjerederier och avla~tare eller avlastarorganisationer och som inte kan lösas genom flirhandlingar kan av en p;,irt
hfoskjutas till internatinnell förlikning enligt kodens regler. Förfarandet
vid förlikningen har likhet med skiljcdomsförfarandet. Utslaget iir emellertid inte bindande annat än om parterna accepterar det. Om s~i sker kan
utslaget verkstiillas på samma siitt som vid skiljedom. Förlikningsförfarandd enligt koden är komplicerat, tidsödande och kostbart och koden ger
parterna möjlighet att välja annan form for tvistlösning. I ECi-fiirordningL'n
har detta tagits tillvara.
Den i anslutning till koden antagna resolutionen om

out~iders

- dvs.

rederier som driver linjesjöfart utan att tillhöra en konferens - anger att
sf1dana rederier inte för hindras att bedriva linjetrafil\ om det sker med
tillbörliga konkurrensmetoder på affärsmässiga grunder. Avla~tarc skall
med de begr~insningar som följer av lojalitetsarrangemang fritt kunna viilja
mellan konferensanslutna rederier och siidana rederier som stiir utanför
konfcrens..:r.

7

Föredragandens överväganden

7. I Sjiifartspolitiska iivcrvägandcn m. m.
Den är 1974 beslutade internationella ko1:ventionen om en uppforandl'kod f(ir linjekonferenser syftar bl. a. till att ctahlera ett glohalt htstuppdelningssystem inom den regulj;ira konferenslinjesjöforten efter den

~.

k.

40-40-20 regeln. Som framgi11t av min tidigare redogörelse stiir denna

111;1ls;i11ning. som starkt drivits av u-landsgruppcn inom UNCTAD, i konllikt med principer for ekonomisk samverkan som uppriitthiills inom
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OECD. Som ocks[1 framg:°1tt av min tidi1;are redo1;iin:lse harOECD-bndernas reaktioner pil kodens innehiill varit varierande under klidens tillkomst
od1 iiven diird'tcr. Starkast har motsl[111det mol koden - och d{1 friimsl mot
lasluppdelningsreglerna - naturligt no1; varit lws de OECD-liinder som
röstade emot koden i sin helhet vid konferensen i Ciencve eller avstml friln
all ta st:illning. Siirskill starkt har dessa liindcr - som i och för si1;
uttryckte sympati för u-liindernas ambition all uppnii en ökande och reell
andel i sjiitransportern;1 - reagerat mot all kodens lastuppdclningsregler
skall giilla ocksil for sjötransporter av handeln mellan de utvecklade liinderna. De OECD-liinder ä andra sidan som röstade för koden. f{1r antas ha
11t1;iitt ifriin. att koden skulle ge utrymme fiir tolkningar som vid tilliimpningen av koden skulle medge ett fortsatt iakttagande av aktuella OECDprim:iper.
För svensk del har man konsekvent motsatt sig lastuppdelning samtidigt
som man givit uttryck för sitt stöd for 11-liindernas ambitioner att aktivt
medverka inom den internationella konferenslinjesjöfarten. Sveriges linje
har stöd - förutom i viir allmänna inriktning av u-lamlspolitiken - i ett
betydelsefullt element i den traditionella svenska sjöfartspolitiken. niimligcn viirnandet av en så lfmgt möjligt fri internationell sjöfart. Riksdagen
har senast vid behandlingen av prop. 1979/80: 166 om sjöfartspolitiken
m. m .. haft möjlighet att ta stiillning till denna traditionella inriktning av
svensk sjöfartspolitik i anslutning till att riksdagen prövade och godtog den
i propositionen föreslagna sjöfartspolitiken. I propositionen uttalas ocks:1.
att de fiiriindringar som kan förväntas inom det sjöfartspolitiska omr{1det är
att svensk sjöfart kommer att möta en h{irdnande internationell konkurrens
och marknadsbegriinsningar. Föredraganden gör ocksi't bedömningen att
tjiirrlinjetrafiken är den sji.ifartsform som vid tiden fiir propositionen iir och
for då överblickbar framtid kommer att vara mest utsatt för diskriminering
och andra protektionisliska f1tgiirder. Likväl gör föredraganden hedömningen att de allmänna förutsiittningarna för att i framtiden bedriva ljiirrlinjetrafik under svensk nagg iir goda. De svenska tjiirrlinjerederierna och de
konsortier som dessa i flera fall deltar i intar i miinga fall en ledande
stiillning i frfiga om kommersiellt och tekniskt kunnande. Den l:lngt drivna
kommersiella och ekonomiska integrationen som svenska fjiirrlinjerederier
etahlerat med utländska rederier medför att siirharhelen för olika diskrimineringsatgärder minskar och att förankringen p?1 olika marknader stiirks.
De svenska ·tjiirrlinjerederiernas och deras samscglingspartners ledande
ställning pä den svenska och den nordiska marknaden iir en annan faktor
av positiv betydelse.
I propositionen anförs vidare bl. a. att fjiirrlinjetrafiken har stor betydelse rör det svenska niiringslivets möjligheter att under trygga former idka
internationell handel. Det är diirför av stor betydelse att en fortsatt hiig
svensk transportkapacitet kan bihehilllas inom ljiirrlinjetrafiken och att en
successiv förnyelse av tonnaget kommer till sti\nd.
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Vad giillcr friigan om koden och EG-forordningcn ;inger rrorositioncn
:111 urrgiirclsen i maj 197'> mellan ECi-liindcrna iirrnar miijlighet till anslutning till koden fiir EG-Hindcr och för andra OECD-liindcr. lnnehiinlcn iir
:1t I kodens lasturpdelningshcsliimmclscr inte skall tilliimras mellan L(il:indcrn;1 och de andra OECD-Hindcr som an ... l11tcr ..,ig till koden rii samma
il Ikor som ECi-Wnderna. EG-modcllcn innchiir ock sil att kodens regler om
lraktsiittning. tvister. m. m. ej skall tilliimras mellan dessa Hinder. I Wrigenom iirrnas en miijlighct for Sverige all omrriiva sin tidigare negativa
instillning till koden utan att 11-Hindernas intressen motverkas. I prorositionen redovisas ocksi\ all en siirskild arbetsgrurp vid kommunikationsdeparlemenlcl med f"iiretriidare för redare, avlastare och de omhordanstiillda
vid tidpunkten for prorositionen iivcrviiger Sveriges forhiillande till koden
och EG-fiirordningen.
Fiir egen del vill jag anfiira följande. Jag kan i allt vä ... entligl instiimma i
de uttalanden som giirs i rrop. 1979/80: 166 och som har samhand med
frilgan om det svenska engagemanget i internationell linjesjöfart. de I ransoceana konferenslinjerederiernas direktanliip av svensk hamn och Sveriges
inst:illning till koden och EG-forordningen. Jag kan vidare konstatera all
berörda parter i den siirskilda arbetsgruppen stiillt sig hakom hedi.imningar
och slutsatser i frttga om Sveriges insliillning till koden och EG-forordningen. förctriidare for redare och avlastare har ock sil haft möjlighet all delta i
de nordiska iivcrliiggningar i saken som jag tidigare redovisa! under-~Kodens last11prdelninµ..,regler iir allmiint sett och friin princiriella utgfmgsrunktcr klart negativa fiir svenska linjesjiifartsintrcssen och avlastare. Emellertid miiste heaktas. alt tillgiingliga hcdiimningar anger all ca
7~

r; av alla laster som giir med konfcrenslinjctonnagc avser transporter

mellan OECD-hinder. Delta medför. all s;°1 länge dessa transrorler iir
öprna för fri konkurrens dvs. sf1 Wnge OECD-principerna urpriitth:llls.
kodens lastuppdelningsregler bör fil hegriinsade negativa effeklcr i form av
förlorad last exempelvis för svenska konferenslinjeredericr. Detla läge hör
enligt min mening i stort föreligga oheroende av om Sverige ansluter sig till
koden enli!!t EG-modell eller viiljer all stil utanför koden. Skulle Sverige
välja att stil utanfiir koden skulle detla siiledcs få liten hctydelsc för de
svenska rederiernas miijligheter i trafiken med andra OECD-hinder dock
att kravet pf1 reciprocitet enligt EG-fiirordningen kan fi'1 praktisk hetvdelse.
Skulle Sverige fullfölja sin linje frfm omröstningen vid diplomatkonferensen och inte ansluta sig till koden, skulle detta diiremot sannolikt fil
störst hetydclse i förhållandet till utvecklingsHinderna. Enligt min mening
skulle ett s[1dant förfärande av u-Hin<lcrna uppfattas som en handling mot
deras intressen och ocksii kunna uppfätlas som ett avstilndstagandc !hin
den positiva attityd till u-ländernas arnhition inom konfcrcnslinjesjöfarten
som Sverige gav 111tryck for vid konferensen i Gencvc iiven om Sverige
inte kunde accertera kodens utformning. Alldenstund niigon siidan fiiriind:
ring i Sveriges attityd till u-Hindernas intressen inom konfcrcnslinjesjiifarten inte iir avsedd ~kulle ell hehov uppstil av iivercnskommelser bilateralt
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eller rii annat siill s11m friin svensk sida rillglldosil!! u-liindcrnas intressen.
Även praktiska skiil skulle lala l"iir siidana iivercnskllmmelscr eftersom
u-liindcrna skulle vidhiilla sill krav pii lasluppdelnin!! av linjesjiifartens
transpllrl av varuulhytel med Sverige och dii under hiinvisning till de
riittigheter koden !!Cr dem i relatillnen med vissa andra OEl 'D-liinder.
Si\dana hilaterala eller andra avtal med enskilda u-liinder eller grupper av
11-liimler skulle ocksii kriiva siirskilda fiircskrifter som siikersliilldc all
Sveriges iitaganden genlemnt OECD-liindcrna uppfylldes. dvs. n:°1gon konstruktion sllm i stort gav samma resultat som EG-förordningen syftar till
vid iimscsidighct mellan OECD-liindcrna. Del ligger i sakens natur att den
alternativa liisnin!!cn för Sveriges del, med bilaterala eller andra avtal
direkt med u-liinderna. skulle kriiva hetydande fiirhandlings- och andra
administrativa insatser inte minst med tanke p[t regleringen i avtalen av
svenska OECD-förpliktelser. Effektivitetsskiil talar siiledes för alternativet
att ansluta sig till koden eftersom resultatet i forh<"illanck till u-liinderna i
sak skulle hli likartat som vid en icke-anslutning.
Skiil talar sftledcs enligt min mening for att Sverige vid liimpligt tillfiille
ansluter· sig till konventionen iiven nm Sverige röstade emot den vid dess
tillkomst. Sveriges anslutning hör anknyta till den lösning for anpassning
till koden som utarbetats inom EG. Diirvid biir reservatiom:r avges av
Sverige som ansluter till de som anges i EG-fönirdningen. Aven en deklaration till formiin för iakttagandet av nutsidcrresohrtionen kan komma
fr;°1ga.
Innan jag iivergiir till de lagstiftningsfr:'igor som aktualiseras av en
svensk anslutning vill jag n;lgot beröra friigan om s. k. outsiders betydelse
inom den internationella linjesjöfarten. Outsiders inom linjesjiifarten iir
enligt min mening ett n<idviindigl komplement till konferenssystemet. Det
skulle stridu mol svenska sj1)fartspolitiska och export- och importintreso;;cn
om outsiders som en följd av koden skulle fiirhindras att verka eller deras
riirelscfrihet inskriinkas. Den resolution om outsiders som antogs vid
diplomutkonferensen fi.ir koden och som jag tidigare redogjort fiir iir diirför
viktig. Det är angeliigct att n:solutioncns innchi\ll rcspcktt:ras inom den
internationella sjöfarten p;i samma siitt som skulle varit fallet om den varit
en integrerad del av konventionen.
I anslutning till vad jag nu anfört om ontsiders vill jag redan hiir förutskicka att det efterföljande lagförslaget innehåller ett foga länglgf\ende
stadgandc om mot medel i situationer L!ri någon hryter mot koden. Det kan

t. ex. snart visa sig att outsiders riilligheter måste säkerställas genom
möjlighet iiven för Sverige att i samverkan med andra OECD-liinder tillgripa effektivast möjliga motåtgärder.
En internationell sjöfort med pf1 olika siitt tilltagande lastuppdelning och
annan rirotektionism kan i likhet med andra fttgiirder som ändrar förutsättningarna fiir en fri internationell sjiifart tyviirr nödviindiggöra att Sverige
också av andra skäl kan få hehov av motmedelslagstiftning rå sjiifartsomriidet. Jag kan därför

rn anledning <°1terkomma i denna fråga.
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7.2 Metod for infiirlirnndl' av kom·rntiom•n orh E<;-fiirordningcn med
;wnsk riill
Genom en svensk anslutning till konventionen - med de reservationer
;om motsvarar dem som rinns i EG-flironlningen - föar sig Sverige enligt
.trL 47 en folkr:ithlig fikpliktelsc att infiirliva konventionen med nationell
:iitL Införlivandet kan ske pi'1 olika siitt. En metod :ir att konventionens
inneh<°1ll fors iiver -- t ransrormeras - till svensk lagtext. Diirvid har man
miijlighet att an\'iimb den redaktionella och lagtekniska utformning som
kan ;111<;es mest :indamiilst'nlig. En annan metod iir att föreskriva att konventionen i ofiir:indral skkk skall giilla som lag. s. k. inkorporering eller
hlanketteknik. Linjekonferenskoden iir uppriittad pi\ engelska. franska.
kinesiska. ryska od1 spanska. Eftersom konventionen inte har niigon autentisk svensk text hlir' det i s;1 fall den eller de utliindska texterna p;I
friimmande spriik som blir svensk förfal\ningskxl. Vanligtvis hrnkar man
dii till texterna pii dt· autentiska spriiken foga en svensk översiittning som
hjiilpmedcl vid tnlkningen av denna eller dessa texter. Det iir emellertid att
miirka att. om denna teknik anviinds. texterna p<\ de friimmande spriiken
iiger vitsord framför iiversiittningen.
En transformering innebär alltid risk för all man vid omskrivningen
oavsiktligt ger lagtexten ett annat innehi"ill iin grundtexten. Då del giiller
linjekonferenskoden lllrdc denna risk vara betydligt större iin vanligt.
Konventionen iir nämligen cll mycket omfiingsrikt dokument som i frf1ga
om uppstiillning ot:h utformning i övrigt högst viisentligt avviker friin
traditionell svensk lagtc:xt. Den utgör resultatet av liingdragna förhandlingar och politiska kompromisser. Konvcntionstexten hiir tydliga splir hiirav
och koden iir i mi'111ga hii11secnden oklar och sv:irtolkad. 1'<°1 grund hiirav
föreligger det avseviirda svi'1righeter att transformera koden till svensk lag.
F.n silllan transfnrmering rnilste under alla omstiimligheter innehiira att den
svenska lagtexten h:lde i friiga om disposition och spriiklig utformning
kraftigt avvikt.:r friin koden. En _iiimförelse mellan koden och den svenska
lagtexten skulle diirri.ir bli sviir att göra.
Valet av metod for införlivande hör ocksil ske mot hakgrund av alt man
s<°1 Ji\ngt som mi·ijligt skall fiirsöka tillgodose kravet pii att en författning ges
en s;°1dan utformning att tolkning och tilliimpning blir sil liitt som möjligt för
de myndigheter och enskilda som herörs av den. De hiista garantierna fi'>r
detta torde man i allmiinhel

rn om

reglerna riitlstekniskt och systematiskt

an.,Jutcr till del svenska regelsystemet i övrigt eller till det speciella systemet pi'1 del aktuella riittsornriidet. Detta skulle niirmast tala för en transformcnng.
Linjekonferensernas internationella karaktiir och kodens syfte att vara
"<;jiilvreglcrande" milslc emellertid tillmätas avgiirande hetydclse i detta
hiinsecnde. Siil11nda innehiir koden en ingilcnde reglering av linjekonfcren~ernas verksamhet. Den innehf1ller utförliga föreskrifter om relationerna
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mellan lwnkrcnsrnedkmmarna. s;isom regkr om rncdlcm-;kar i en h111fcrens. nrn marknadsdclning och om heslutsfiirrarandet inom konferensen.
Vidare innchiillcr den foreskriftcr om konfcrensern;1s förhiillande till avlastare. om fraklsalser llCh om tillviigaµi111gssiiltet för handUiggning ;1v t visfer.
Koden kl1mmer i fortsiittningen att i viss ulstriickning ulgiira grundvalen
för konf..:renserna..; upphyggnad och verksamhet. Reglerna kommer att ha
sin sliirsla hc1yddse. inte för domslolarna eller andra rnyndiµheler. utan
fiir konferensmedlemmarna och fiir dem som anviinder sig av konferensernas tjiinster. Domstolars och andra myndigheters hefattning med prnhlem i
samhand mt?d koden kan viinta.s bli helt marginell bl. a. pii grund av dels att
koden har ett eget systern för handHig!,!ning av tvister vilket triiJer i
funktion om rn av parterna hegiir det. dels att de flesta konferensavtal eller
poolavlal - i vart fall f. n. - innehi\llcr klausuler om skiljedom. Frf1gan om
val av metlld for att iistadkornma en v;iJ fungerande lagstiftning hör diili"ör i
forsla hand ta sikle pil de enskilda intressenter som berörs. niimligen silviil
svenska som utliindska redare och avlastare.
De rördelar som en transformering kan ge i fråga om redigering och
lagteknisk utformning har diirfiir enligt min mening liten härkrafl betriiffande koden. Avvikelser från kodl'n i dessa hi·inseenden i den nationella
lagstiftningen torde i st:illet vara :ignack att komplicera den praktiska
lilWrnpningen. eftersom det kan bli sv{trarc att jtirnföra de olika

qatern<1~

regler. Varje skillnad mellan de olika konventionsstaternas nationella
regler försvårar rnö.iligheterna att triiffa överenskommelser inom ramen f(ir
en konrerens och all överblicka konsekvenserna av ett ingilngel kunferensavtal. De fördelar som en hiittre redigering eller lagteknisk utformning kan
erh.iuda svenska redare och avlastare torde diirfiir mer iin viil uppviigas av
nackdelar i andra hiinseenden.
Som redan har frarnhilllits iir syftet att koden skall vara sjiilvreglerande.
De kommersiella parterna skall sjiilva avhjiilpa brister i koden genom
rörhandlingar. N:'1got utrymme för siirskilda nationella eller regionala tolkningar ges inte. St1dana skulle i stiillec. som nyss har framhi\llits. fiirsvf1ra
eller kanske t. u. m. omöjliggöra ett samarbete inom ramen for konferenser
med medlemmar fr<°in andra stater.
Mot bakgrund av det sagda förordar jag att koden införlivas med svensk
riitt genom inkurporering.
Sum redan har framhiillits torde koden huvudsakligen vara av intresse
for de rederier som deltar i linjekonferenser och för avlastare som anvi.inder sig av s:ldana rederiL'rs transportt.iiinster. Inom ramen för det
systern som koden skapar 10rde avlastarnas intressen i huvudsak komma
alt tillvaratas av deras intresseorganisationer. För dessa kategorier tl!rde
det vara naturlig! all arbeta p[1 friimmande spriik. i första hand pf1 engelska.
En hart hiinsynen till svenska domstolar eller myndigheter motiverar knappast att man gi.ir iivers1Htningen till svensk lag. Jag anser diirfiir att konventionen bör införlivas med svensk riilt i dess avfattning p{1 ett av de aulen-
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spriiken. engelskan. Vid tolkningen kan det dock hli aktudlt att ta

·1iin~yn

1H.:ks;I till de andra autentiska texkrna. Som hjiilpmedcl vid tolk-

ningen av de autentiska utliindska texterna biir en iiversiittning till svenska
l"ogas till den engelska texten.

7 3 Tillämpningsområde

En fonlrngsslutande stat tkonventionsstat) miistc tillse att kodens innehilll tilliimpas p;°1 konferenser som ombesör:ier sjiitransporter av konventionsstatens egen handel. Detta giiller dock endast i den miin konferensen
lH.:ksii ornhesiir:jer annan konventionsstats handel. Detta innebär att niir
koden triitt i kraft dess regler kommer att för svenskt vidkommande giilla
for konfrrenser som ombesörjer handeln mellan Sverige och annan konventionsstat. Kodens regler hlir siiledes inte tilliimpliga pf1 konferensburen
handel mellan Sverige och stat som inte har anslutit sig till koden. Linjerederier fr?in icke-konventionsstater som deltar i en konferenstrafik i handeln
mellan konventionsstater hlir diirernot hundna av kodens regler. Dessa
rederier friin icke-konventionsstater har siil11nda rniijligheter att giira giillande riittigheter enligt koden. Om en konferens ombesiir:ier handel siiviil
mellan konventionsstater som mellan konventions-;tat och icke-konvention~stat

och mellan icke-konventionsstater kommer kodens regler att vara

tilliimpliga i vissa delar av konferensens verksamhet men inte i andra. Del
för ankomma pii konferensen att tillse att kodens regler om medlemskap.
lastuppdelning och beslutsfattande iakttas i den utstriickning som föranleds av n:spektive staters anslutning till koden.
Det hör framhållas att koden iir tilliimplig p<t handeln mellan stater och
inte pi1 sjötransporterna. Den relevanta omständigheten iir ursprunget expt11·ti.iren - och destinationen - importören - inte det land från vilket
godset utskeppas eller det diir det lossas. Kodens regler kan alltsä t. ex. hli
tilliimpliga på sjiihuren handel mellan Sverige och en stat som saknar kust.
Konventionens lastuppdelningsregler 40-40-20 fär. som jag framhiillit
11nd.:r h.2. anses svi'tra att förena med OECD-stadgans inriktning mot fria
kommersiella rörelser mellan de stater som tillhör organisationen. Den
förordning om medlemsstaternas tilltriide till konventionen som EG antagit
svftar hl. a. till att tillgodose innehållet i OECD-forpliktelserna. EG-staterna iir skyldiga att vid ett eventuellt tilltriide till konventionen samtidigt
avge den reservation som EG-fi.irordningen innehåller. Sverige bör diirfor
som jag tidigare framhållit inta samma hållning genom att till sin anslutning
foga reservationer som motsvarar dem som anges i förordningen. Om
Sverige avger dessa reservationer kommer konventionens tilHimpningsområde att hegriinsas för svenskt vidkommande i samma omfattning som det
begränsas för ECi-staterna till följd av innehållet i EG-förordningen. Lastuppdclningen enligt konventionen skall enligt EG-fönmlningcn inte tilHimpas i handeln mellan OECD-liinder. I handeln mellan OECD-länder som är
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konvcntionsst;1ter och konventionsstatcr som inte tillhiir ( >LCI> skall den
del av lastvolymcn som tillkommer OECD-stall'n omfiirdelas mellan samtliga i Jwnli:renscn ingiiende rederier hemmahiirandc i OECD-stater efter
kommersiclla iivcrviigandcn. Omfiirdelningen 1"1irutsiitter rccirrocitet.

7.4 Hchon•I ai· särskilda naliondla regler
Kmkn iir avsedd alt vara i huvudsak sjiilvrqderande och myndigheternas roll hegriinsas friimst till alt följa utvccklingcn och att ingripa ri.1
anmodan av part eller for att skydda egna nationella intressen inom ramen
för koden. Koden iir en konvention som iir riittsligt himlande fiir anslutna
stater. Art. 47 kriivcr alt konventionsstat ··genomfor siidan lagstiftning
eller vidtar s;idana f1tgiirder som anses niidviindiga fiir alt genomföra
konventionen··. Jag avser att i det följande ta upp vissa friigor där siidan
lagstiftning kan komma i friiga.

7.4. I Kodl'11.1 f('irlr1/lla11d<' till den .1·1·1'11sfw k1111k111Tc11.11agstifi11i11gi·11
Den I januari 19!<3 triidde konkurrenslagen (19!<2: n9) i kraft. I likhet
med den tidigare konkurrcnslagstiftningen kriivs for ingripande med stöd
av lagens misshruksbesliimmelse alt en konkurrenshcgriinsning pil ett siitt
som iir otillhiirligt fri'in allmiin synpunkt har vissa negativa ekonomisk;i
effekter. hl. a. p;i prishildningen. Det iir förutsatt t prop. I 9X l/~2: 165 s. I Xfi)
alt om staten anbefallt vissa beteenden staten diirml'd har tagit över
ansvaret fiir dcras förenlighet med det allmiinnas intrl'ssen. U ppenharligen
saknas d(1 fog att anviinda de former fiir samhiillsingripanden p{i missbruksomriidet som den nya konkurrenslagen inrymmer. Dock uppstiills
kravet att de konkurrenshegriinsande effekterna av siirrcgleringen kan
siigas vara niidviimliga och med avsikt förbundna med lll'nna eller l'n
ofriinkomlig följd diirav. Det iir diirvid hl. a. fräga om vad som inll' striieker
_-;ig uliiver direkta eller avsedda följder. G;lr förfarandet liingre iin sii kan
misshrukshestiimmelsen vinna tilliimpning.
I den utstriickning linjckonterenssy<;femel godkiints av riksdagen kan
detta sr•tl'm. inom de nyss angivna ramarna. inte anses strida mot konkurrenslagstiftningens misshrukshestiimmelse. Niigon lagiindring pf1 denna
punkt kriivs alltsf1 inte med anledning av svensk anslutning till koden.

7.4.2 Sa11ktir1111•r
Koden innehiiller som tidigare niimnts iitskilliga föreskrifter for konferenserna om hur dessa skall förfara i förhållande till avlastarna siirskilt vad
angiir fraktsiittningar och formerna för underriittelse och konsultationer.
Vidare föreskrivs att konferenserna skall forsl' myndigheter med vissa
uppgifter. offentliggöra vissa formalia belr;iffönde konferensen sf1.som adress o. d. Det kan diskuteras om föreskrifterna i friiga medför att nationell
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1g med niidviindighet upptar sankti\lncr fiir det fall konferensen inte
1k1tar sina skyldigheter.
Kodens regelsystem riktar sig s{lledes mot linjekonferenserna och den
onkurrensreglering som konferensavtalen innebiir. Möjligheterna att ge
!lekt iit kodens regler beror tbrfiir ytterst pii i vad mån man kan iisidnsiitta
vt;il som strid..:r mot koden eller eljest kan 11:1 konl"crenserna med sankioner. lkt iir silkdes mot konferensavtalen eller mot linjekonf1.:renserna
om eventuella sanktioner vid brott lll\lt koden i princip skall riktas.
Hetriiffande sanktioner mot konferensen torde man emellertid vara hiin'isad till alt ingripa nwt det enskilda linjeredniet fiir att förmii detta att
1;lverka konferensen. Konferensen som siidan tortlc i allmiinhet sakna
1iide medel och en liimplig stiillfiireträdare som kan giiras ansvarig. Som

11. a. framgilr av avsnittet 7 .7. I nm linjeknnferensernas processrä\\sliga
1ehiirighet far nämligen en konferens snarare ses som en beniimning pii ett
;amarbetsavtal än som en administration - konferensens sekretariat ;om eventuellt konstitueras genom konferensavtalet. Det samarbete som
amfercnsen innehiir har sin grund i sjiilva avtalet. medan dess mer eller
nindre fasta administration. om den över huvud taget existerar. niirmast
·ungerar som en hrcvlilda för gemensamma angelägenheter. Även om man
!enom lagstiftning ger konferenserna proeesshabilitet och föreskriver att
le kan delges genom medlem torde miijligheterna att direkt ingripa mot
._jiilva konferenserna med sanktioner i syfte att ge effekt {1t kodens regler

/ara

sn1~l.

Visserligen förutsätter koden. såsom framgilr av nyss niimnda avsnitt.
1lt man genom nationell lagstiftning ger konferenserna möjlighet att vara
)art i tvist och att företriida de i konferenserna ing:'iende linjerederierna i
vissa sammanhang (jfr art. 26). Det giiller bl. a. verkan mot de en~kilda
·edcricrna av delgivning med konferenserna. Det t\1rdc emellertid vara all
f"i.ir lfmgt alt utstriicka detta dithän att det iiven skall innefatta verkan av
mnktioner som riktas mot själva konferensen. i varje fall om det giiller
;traffsanktioncr. Ytterst komplicerade verkställighetsregler skulle bli nöd~å

vändiga och det iir tveksamt om man utan en siirskild överenskommelse
11ellan samtliga kodanslutna stater kan uppnii rättvisa och tillfredsstiillan:le siidana.
Friigan iir emellertid i första hand om koden över huvud taget stiiller
uav pii nationella sanktionsregler och vilka dessa krav i si1 fall är. I
.irt. 47: I föreskrivs allmänt all konventionsstaterna skall vidta si1dana

lagstiftnings- och andra iltgärder som erfordras fi.ir att infiirliva koden med
len nationella lagstiftningen. BesUlmmclsen kan uppfattas som ett absolut
krav pil konventionsstaterna att. sf1 liingt som det iir miijligt. genom sf1dan
agstiftning se till att kodens regler blir effektiva i alla hiinseendcn. Det
>kulle bl. a. innebära ett fullt utbyggt och effektivt sanktionssystem mot
varje åtgärd som kan uppfattas som ett brott mot koden.
Det iir dock osäkert om föreskriften i art. 47 skall anses innefatta mer än
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hlnll en <lilmiin riiminnclsc till Je stater fiir vilka en ratifikation in1e
onH.:Jclhart innehiir alt koden blir en del av den interna riillen. Fiir cn mera
restriktiv tnlkning pii denna punkt talar. förutom det fi.irhiillandel att koden
i lkra hiinseendcn iir löst formukrad och oklar. att dcn iir avscdd alt i stort
sett vara sjiilvreglerandc och all den i myckcl skall scs enbart som en
rekommcndation till de kodanslutna staternas konferensrederier. Med 111g;ing~punkt i dclla skulle nationeli"a sankcionsregkr hehiivas cndasl i Je fall
dii kmkn Ullryckligen kriiver det.

I art. 22 i koden föreskrivs uttryi:kligen att konferensavtal. avtal om
marknadsddning och lnjalitetsöverenskommclscr skall uprfylla de krav
som koden stiiller pi'! dessa avtal. lksliimrnclsen miistc anses forutsiilla att
de kodanslutna staterna har ni.igon form av sankcioncr i sin nal ionclla
lagstiftning som siikcrstiiller detta.
Rent allmilnt kan sägas att en vanlig sankcion i avt;1lsriillsliga sammanhang iir ogiltighet om avtalsinneh<°illet iir otill;'ttet. S1raffsank1ion t. ex. i
form av höter iir (H.:ksii en liinkbar miijlighel att ge effekt iic olika regler i
kmkn. Vite eller skade~liindsskyldighct kan llCksil liinkas. Enbart en risk
för skadescilndsskyldighel om reglerna inte fiiljs kan utgöra lillriickligl
pforyckningsmedel.
Det mcsc naturliga synes vara all de i art. 22 angivna avtalen inte kan
göras giillande enligt sitt innehilll om de si rider mot koden. Ett siidanl avtal
betecknas dfl i allmiinhct som ogiltigt. Vid de intcrn;11ionella ilverliiggningar om hur koden bilr tilbmpas som har h<illits mellan cl! flertal viistcurnrciska stater har man kommil till den gemensamma bediimningen att den del
av avtalet som stiir i strid mot koden bör anses ogiltig. Man har iiven varit
överens nm all i fall den ogiltiga delen av avtalet har varit viisenclig för
övriga delar av avtalet - den har utgjort en fiirutsiillning for övriga delar hela avtalet bör kunna iisidosiittas. Ogiltigheten skall emellertid inte innchiira alt regler i koden s<ills i sliillel fiir de avtaladl' sii alt avtalcl blir
gidlande med andra riittsverknin)lar.
Tiinkbara tvi'1ngsmcdel som rcaklion mot andra broll mot föreskrifter i
koden iin de tidigare angivna fallen. d;\ avtalet skall anses ogiltigt. iir som
niimnts straffsanktioner. vite eller skadcstiind. Som redan har bcrörts
torde dessa sanktioner endast kunna riktas mol det enskilda linjerederiet.
eftersom konferensen som sildan i allmiinhct saknar biide medel och en
stiillförelriidarc som kan göras ansvarig.
Möjlighet till sanktion mot enskilda linjerederier skulle syfta till all
fiirmii rederiet all verka for all konferensen följer kodens regler. Del
hetei.:nde som medför sanktion skulle siilcdes hcslil i underbtenhet friin
rederiets sida all verka fiir dclla. Sviirighctcrna all piivisa en siidan underliitcnhet hos rederiet ndscc emellertid am;es uppenbara.
I dessa sammanhang kan iivcn niimnas all man vid de tidigare angivna
överläggningarna med dc västeuropeiska slalcrna iivcn har diskutera! fr[1gan om atgiirdcr vid brnlt mot koden skall kunna vidtas pii initiativ av
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nyndigheter - ex officiu - eller om det endast ankomm.:r pi1 en enskild
lart att sjiilv ingripa. Vid överliiggningarna har det framkommit att de
lcltagandc li1mkrna har cl! likartat synsätl. niunligcn att d.:t inte föreligger
1iigot allmiint. otkntligriittsligt, intresse av att ingripa vid hroll mot koden.
)et fftr diirfor anses vara en angcliigenhet enhart för dem som heriirs.
Vidare biir man vara uppmiirksam pii all det finfö risk for att sanktioner
,om riktar sig mot cll enskilt linjerederi endast far hcgränsad räckvidd med
1iinsyn till alt detta bara utgör en av flera medlemmar i konferensen. Det
.;:an vara osiikert vilka möjlighdcr rederiet har all pilverka övriga medlemmar i konfcrcn-.en. Sanktioner kan siilcdcs fä till följd att de genom sina
~konomi-.ka

effekter enbart försviirar for just det drabbade rederiet alt

Jclta i konferensen utan all man när dl.:! miil koden syftar till i friiga om
konfcren-.en i övrigt.
Del är enligt min mening angcl<igct alt samtliga kodanslutna stater har
,amma sanktionsrcglcr vid samma typ av broll mol koden. Det giiller siiviil
ogiltighetsreglcr som straff- och andra sanktioner i form av höter. viten
eller skadestiind. Det skulle leda till otillfredsstiillande resultat om det i
vissa liinder I. ex. för en viss situation föreskrivs ogiltighet som sanktion.
medan del i andra liinder föreskrivs höter eller viten i samma situation. Det
iir tiinkbart alt vissa stater t. o. m. saknar sanktioner. Sverige hör diirfiir
under inga förhilllandcn införa niigon form av sanktioner utan all en samordning sker med övriga kodanslutna stater eller i vart fall de viisteuropeiska stater som ansluter sig till den. En fullstiindig koordinering av sanktionsreglerna - som kan bli svi:ir all genomföra - är siilcdes nödviindig,
eftersom skillnader i dessa skulle leda till uppenbart orätt visa och t. o. m.
,irimliga resultat. En siidan koordinering kan dock bli sv:lr all genomföra.
I liirtill kommer all svenska sanktiunsregler endast kan omfalla s:idana
riittssubjekt som har den anknytningen till Sverige att de kan näs av
sanktionerna. Svcrigt: är enligt allmänna prim:ipcr förhindrat att ingripa
mot friimmande staters riittssubjckt vid brott som hcgiis inom annat lands
territorium om giirningen inte är stratlbar i dt:n stat där den har begiitts och
inh.: iir riktad mot exempelvis svenskt offentligt intresse. Eftersom sanktioner nwt sjiilva konferensen, om den har sitt sekretariat i Sverige, enligt
vad som nyss har sagh inte skulle fil avsedd effekt. skulle vi endast kunna
ingripa mot svenska rederier.
Frilgan iltcrstilr emellertid l)m koden verkligen stiiller krav pil nationella
sanktionsreglcr utöver dem som anges i art. 22. Som redan har berörts
torde det vara mycket usiikert. Friigan iir vidare om det över huvud taget
gi1r att införa si'tdana regler som kan göra anspri:ik pii att vara godtagbara
friin dlcktivitctssynpunkt. Mot hakgrund av den osäkerhet som rmiste
anses rilda om vilka möjligheter som ett enskilt svenskt rederi har all
pi'1verka övriga medlemmar i konferensen framstär del som foga meningsfullt att in fora sildana regler i nu angivna hiinsecndc. Jag anser dii1för att
nr1gra sii.dana sanktionsrcglcr inte bör införas.
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7 .5 Specialdomstolar

Koden och iiven EG-fiimrdningen förutsiitter att i vart fall vissa I vister
skall kunna lösas av nationella domstolar eller andra myndigheter. S;ilunda
föreskrivs i art. 23: 2 i koden att tvister mellan mcdlcmslinjer av samma
nationalitet i en konferens iir s. k. nationella tvister m:h skall bihiggas inom
ramen för landets egd rättsväsende. Enligt art. 2: I f1)rsta stycket i den
reservation :som EG-staterna enligt fiimrdningen skall göra vid tilltriidet till
koden skall nationella tvister som angär friigan om nationell linje i första
hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Yar:ie stal som ansluter sig till reservationen skall ge regler for hur tvisterna skall lösas for det
fall sådana förhandlingar inte leder till resultat. I art. 25: 3 i koden föreskrivs bl. a. att om talan har viickts vid domstol eller annan nationell
myndighet i en fråga som enligt koden kan bli foremal för internationell
förlikning. så skall frilgan först hiinskjutas till siidan förlikning. Det kan
vidare nämnas att det uv bl. a. art. 42 i koden torde framgfi att det förutsiitts
att de kodanslutna staterna tillhandahåller medel fiir att lösa tvister fi.ir det
fall att de tvistlösningsrcglcr som koden i första hand anvisar - internationell förlikning - inte leder till resultat.
För svensk riitts del giiller att alla tvister mellan enskilda handbggs av
allmän domstol om inget annat föreskrivs. Friigan om inriittande av specialdomstolar för handliiggning av tvistt:r som kan uppkomma med anledning av koden har diskuterats vid iiverliiggningar mt!llan de nordiska liinderna. Det har skt!ll mol bakgrund av att den nu aktuclla lagstiftningen.
som innefattar koden od1 innehitllet i EG-förordningen. utgör ett i llera
avseenden egenartat riittsomriide och att de tvistemiil som kan komma upp
med anknytning till detta riillsomriide förutsiitter siirskild fiirt1\igcnhet
med sjiitransportriittsliga och internationcllriittsliga förhiillanden.
Enligt min mening talar principiella skiil mot inriillandet av specialdomstolar. Mot bakgrund av kodens inriktning kan det dessutom fiiruhiillas all
antalet miil knappast kan motivi;:r;i all man inriillar nya siu.Jana d1rn1stolar.
Frän svensk sida kan man därför i första hand liinka sig t vii miijlighcter
till tvistlösningsförfarandc. Antingen kan man låta de allnuinna domstolarna pröva de aktuella tvisterna eller ocksti kan man liita marknadsdomstolen göra det. Överviigande !-.kiil talar ti:lr all tvisterna bör handliiggas av de
allmänna domstolarna. för att undvika griinsdragningsprnhlem i relation
till andra tvister rörande förhiillamlen som avses i sjölagen hör tvister som
giiller tillämpningen av hestlimmdserna i konventionen prövas av sjiiriillsdomstol. I den

111{111

man i ett siirskilt fall skulle hehöva tillfiira dessa

ytterligare speciell sakkunskap kan det sjiilvfollet giiras genom sakkunnigbevisning. Nitgra siir~kilda regl.::r hiirom iir inte p;ikalladc. Regeringen
fullgör i övrigt di;: uppgifter som enligt koden ankommer pii myndighet.
Lagen bör innehiilla föreskrifter hitrnm.

xo
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7 .6 Jurisdiktion
Atskilliga internatiundla konvl..'.ntioncr fiirhigger uttryckligen tvi,tliisningen till nationella J11m,1olar. Sii iir inte fallet meJ koden. Koden.,
lystnad rii denna runkt ger siilcdes lllrymmc för nationella l1isningar.
Om en svi.:nsk Jomstol hr internt bd1iirig r~'t grund av att sv;1ranucn har
hemvist i Sverige iir den ocksii hehiirig om tvisten iir av internationi:ll
karakUir. En eljest obehörig svensk Jomstol kan genoms. k. prorngationsavtal Idvs. avtal att en viss domstol eller domstol i ett visst land i1r en ... am
behörig) fä proci.:ssuell kornretens. Om parterna avtalat att en t vi-,t i -,tiillct
fl.ir att avgöras av en SVL'.llSk behörig domstol skall prövas av 11tliimt...k
domstol skall delta i rrincip godtas, förutsatt att parterna kan disponera
iiver tvistcfi.iremi'tlet. Den svenska dumstokn skall i s~i fall avvi~a mi'tkt um
en av parterna yrkar det. I det omviinda fallet. att parterna utsett en ...vensk
domstol, skall detta i princip godtas.
Syftet med prorngatinnsavtal kan vara all man vill fii en eventuell tvist
upptagen till prövning inom ett land vars regkr iir siirskilt förmiinliga ur en
parts synpunkt. s. k. forum shopping. Detta kan leda till otillfredsstiillande
resultat. Domstolar kan i och för sig viigra att priiva tvister, vilkas anknytning till domstolslandet ter sig konstlad och som diirför hör fälla utanför
domstolens kompctensomriide - s. k. forum non eonveniens.
Tilltriide till koden förpliktar konvenlionsstaterna att införa siidan lagstiftning att anhiingig talan avvisas om fiirlikningsförfarande enligt konventionen piigiir eller piikallas. En föreskrift om detta bör tas in i den svenska
lagstiftningen. Fråga kan vidare uppkomma om vilanddörklaring av 111;i1
eller avvisning av talan pil grund av piig•iL·nde prövning vid utliindsk
domstol eller annan nationell myndighet. De\sa friigor blir ku1111a avgöras
med tilliimpning av allmi.inna prn1:essuella regler.

7. 7 Linjekonferensernas och ;l\'lastarorganisationcrnas

pron~ssuella

stiill-

ning
7. 7.1

Lit(id.01(/(-1"1'11.\('/"/lll

Konkrensen iir som tidigare beskrivits ett samarbetsavtal och friigan iir
vilken juridisk status den har. En konferens som har sitt sckrdariat i
Sverige är inte att betrakta som en juridisk person. Konferensen kan enligt
giillande riitt inte kiira clkr svara vid domstol och kan inte heller inni.:ha
egendom. Konferenssckrdariatet har n(1rrnalt inte heller siidana fullmakter
frän sina medlemmar alt sekretariatet kan fungera som verkstiillighctsorgan for en juridisk person. Som jag har framhilllit tidigare hör med linjekonferens avses sjillva samarhetsavtalct medan sekretariatet ofta inte <ir
mycket mer iin L'n brevliida för gemensamma angcliigenhell'r. Detta medför all de enskilda medlemmarna - linjerederierna - oavsell avtalet i
princip 111;1ste betraktas som juridiskt ansvariga, var nch en för sin amkl i
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avtakts ingiiende m:h dess gcnomfiirande i prakliken. Linjekonferensen
blir inlc n[igot sjiilvsliindigl riitlssubjckl i vidarc mi111 iin medlemmarna
genom siirskild fullmakl gcr del gemensamma sekrelarialel siidana befogenhetcr. Konferensav1alcn innehåller vidare vanligen en skiljedomsklausul för del fall an tvist uppkommer mellan medlemmarna. Tvister m.:llan
medlcm i linjekonferens od1 :.ivlaslarc handliiggs vanligen vid domslol i del
lund och med ti!Himpning av den lagstiftning som framstår som naturlig
med hänsyn till riittsförhållandet.
Anslutning lill koden förpliklar i nu förevarande avseende till följan<le.
- Linjekonferens och avlaslarorganisalion skall kunna vara part i lvist
(art. 26).
- Linjekonfaens och avlas1arorganisa1ion skall kunna delges genom medlem (arl. 26).
- Förlikningsulslag - n:kommen<lation - skall under vissa förulsiillningar
erkännas och verkställas som lagakraftvunnen dom (art. 39).
Kodanslutning förpliktar således konventionsstaterna lill all i frågor som
hiirrör ur koden lilldcla linjekonferenser m:h avlastarorganisationer siidan
rättslig ställning att dc kan vara parl i 1vis1 vid domslol. Däremot synes
koden inte kräva att linjekonfrrensen identifieras med den medlem som
mottagit stiimning för konferensen. Parl i mälct är således konferensen och
inle den medlem som i förekommande fall fakliskl fön talan för konfrrensen.
En annan fdga iir i vad mf111 en för konferensen förpliktande dom kan
verkställas mot en medlem. Jag iilcrkommer i det följande till den fr[igan.
Del bör emellertid i sammanhanget framhällas all koden inte ställer nägot
krav på att Sverigc skall erkänna och verksliilla utländska domar i tvister
som avses i koden. Däremot mi\ste Sverige vid en anslutning erkänna och
vi:rkstiilla avgöranden (rekommt:ndationerl efter dt:t i kodt:n angivna förlikningsförfarandct.
Vidare medför en slrikt tolkning av kodens krav bctrMfande delgivning
endast all om delgivning skett med en konferensmedlem av slämning mol
konferens.:n delgivning skall anst:s ha skell med konkrenscn och med
andra medlemmar av konferensen än den som mollagit delgivningen. Förpliktelsen all li11a en delgivning med en konferensmedlem fä siidan verkan
medför inte heller all annan iin konferensen blir part i tvisten.
För att uppfylla kodens krav att resultatet av internalionell förlikning rekommendation - skall erkännas och verkställas som laga kraft vunnen
dom behövs lagstiftning. En frilga i det sammanhanget iir om en rekommendation som iir förpliktande mot en konft:rens bör kunna verkställas
mol en medlem med egendom i Sverige. Här är dock all miirka att iivcn
enskild konferensmedlem kan vara pan i interna1io11ell förlikning och att
en rekommendation alhs[1 iiven kan vara forpliktand.: för enskilt linjercderi
med egendom i Sverige. Koden stadgar dock all si1da·n rekommenda1ion

o
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som avses viJ kravet pii erkiinnanJe för all vara vcrkstiillhar mi1sle ha
godlagits av hiiJa parter i forlikningsföti'aranud.
Det är av slor vikt fiir Je svenska linjereJerier som ingiir som medlem·
mar i konferenser hur verkstiillighetsfriigan löses i Sverige. Resultatet av
den svenska lagstiftningen fiir inte hli att den snm har ett krav mot en
konferens har möjlighet all fii en mol konferensen fiirpliktande dom verkställd i svensk medlems egendom i Sverige sam1iJigt som andra bnders
lagstiftning inte erhjuder motsvarande möjlighet i friiga om respektive
lands konferensmedlemmar.
Enligt svenska exekutionsriittsliga principer kan verbtiillighet som regel
inte äga rum ho~ annan än den ~om i exekutionstitcln anges som förpliktad.
Ett undantag härifriln iir bl. a. dom mot partreJeri. som i riillspraxis ansetts
kunna verkstiillas mol de enskilda panredarna. Förh;illandet mellan en
linjekonferens rn.:h Jess medk:mmar kan emclleniJ inte jiimföras meJ
förhållandet mellan ett partredcri och de olika partredarna. Niigon motsvarighet till ansvarshestiimmdserna i 40 ~ sjölagl~n ( 189 I: Yi s. Il föresl{1s
således inte betriiffande linjekL1nfcrenser. Vidare fiir en dom i ett miil vari
huvudredaren varit svaninde aost:s rikta sig mot samtliga part redare ljfr 42
§ sjölagen). Inte heller på dt:n punkten föreslits niigon mohvarighet niir dt:t
giiller konferenser. lät vara att en enskild medlem li:irutsiills kunna motta
stämning på konferensens viignar. Om inte annat siigs ullryckligen fftr
alltsii antas att t:n rekommendation (eller dom). varigenom t:n konferens
förpliktats, inte kan verkställas hos det enskilda rederiet.
Jag är siilunda inte bt:redd att nu gii längre iin vad snm följer av en strikt
tolkning av kodkrave1, nämligen att verkstiillighet av en rekommendation
skall ske p;°1 samma siitt som av t:n svensk lagakrafliigande dom. Att den
svt:nska tolkningen och tolkningen i andra liinder som ansluter sig till
kodt:n kan komma att i viss miin skilja sig il! pii Jenna punk! torde knappast
medföra niigra större prohlem bl. a. mt:d hänsyn till dt:n allmiinna förutsättningen för verkställight:t, nämligen att bäda parter i tvisten m:iste ha
godkänt rekommendationen (art. 39).

7. 7.2 A l'ia.1·1aror1-:ll11i.rnti11111!n.1·

he/u)righet 1111 ji'iretriidu ada.1·tal'l'

I kodt:ns kapitd I anges vad som avst:s med avlastarnrganisation vid
tillämpningen av koden. Diir anges att en avlastarorganisation itr en sammanslutning eller motsvarande organisation som friimjar, fiirt:lriider och
tillvaratar avlastan:s intressen. En sådan organisalion \kall pil l'egiiran av
organisationen kunna godkiinnas siisom hehiirig företriidare av hehiirig
myndighet. Fiir Sverigt:s dd hiir enligt min uppfa1tni11g denna myndighet
vara regeringen.
lkhörighctsfr;lgan fiir avlastarnrganisation synes friimst aktualiseras i
tre sammanhang, niimligt:n dels i relationer mellan konferenser och avlastare, dels i siidana tvistsilllationer mellan konferenser och avlastare som
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skall hanteras enligt kodens regler - friimst förlikningsf1)rfaranJet !kodens
kapitel Yl) - m;h dels i tvister vid domstol.
Niir det gäller Jet sistniimnJa fallet - tvist vid domstol - iiliigger inte
koden direkt konventionsstaterna att giira en avlastarorganisation hehörig,
iiven om koden forutsiitter att tvister i saker som rtir koden skall kunna
lösas vid nationell domstol.
I fräga om reglerna i kapitel lll om relationerna mellan konferenser m;h
avlastare synes redan genom all koden görs till wensk lag genom den
definition som jag nyss niimnJe framgii att "the appropriate authority" - i
Sverige regeringen - är skyldig all ge behörighet ät avlastarorganisation i
Sverige. En sådan behörigheisforklaring torde vara tillriicklig niir Jet giilkr
behovet av behörighet enligt kodens kapitel 111.
För svenska förhi'tllanden torde situationen vara siidan all Swcdi-.h Shippers' Council hos Sveriges lndustriforhund f. n. fiir anses företriida i varje
fall en majoritet av svenska avl<1starintressen. I första hand bör det falla pii
organisationen själv och dess huvudmiin att arrangera sina fiirhiillanden ~ii
att man silviil limnellt som praktiskt företräder sil miinga .,om möjligt av Je
svenska avlastarna. Praktiskt sett torde det dock vara omöjligt all samtliga
är representerade liksom det inte heller kan uteslutas att andra organisationer med samma syfte kommer till sliind ocksii i Sverige. Oct far ankomma
på regeringen att avviiga evenluclla motstridiga intressen i samband med
hegiin.l hehörighetsförklaring.

7 .8 Nationellt linjerederi
Koden definierar nationellt linjerederi friin en kodstat enligt följande.
"Ett nationellt linjerederi i clt visst land iir ett rederi som har sitt huvudkontor och faktiska ledning i det landet och som iir crkänt som siidant av
d<..:t landets behöriga myndighet eller enligt det landcls lag."' Koden fön:skriver en riitt för nationellt linjerederi att ingil som medlem i k,mfcre1h
som betjiinar det egna landets utrikeshandel. Kodens art. I stadgar fiiljande. Yai:ie nationellt linjerederi skall ha riitt all vara fullviirdig medlem
av en konferens som betjiinar dess lands utrikeshandel pil villkor all det
uppfyller angivna förutsällningar. Linjerederier S<llll inte iir nationella linjerederier för niigra konferenstranspnrter skall ha riitt all bli fullviirdiga
medlemmar av en sildan konferens pil villkor att de uppfyller vissa angivna
förutsiittningar och iakttar hestiimmelser om lastuppdclning som anges
betri1ffande linjerederier friin tredjeland.
I Sverige giiller - liksom i llenalct and1 a OECO-liinder - :11t det inte
finns nagra principiella hinder mot att utliindska intressen via bolagsbildning etablerar rederirörelse i Sverige. Ett siidant svenskt rederilx1lag, -.om
helt eller delvis iigs av utliindska intressen, skulle kunna vara svenskt
nationellt linjerederi pil samma siitt som ett wenskiigt rederi. under fi1111tsattning att svensk myndighet g0Jkiin11er dett<1. Rederiet skulle d;irn1ed
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automatiskt ha tillgiing till medkmskap i konferens som hetjiinar svensk
utrikeshandel lH:h vars verksamhet regleras helt av koden. En konferenstrafik mellan liinder som tillträtt koden och som dessutom iir hundna av
EU-förordningen eller har anpassat sin lagstiftning till den regleras dock pil
annat sätt. Status av nationellt linjerederi medför inte automatiskt alt
rederiet i fräga erhiiller medlemskap i en konferens som uppriitthäller trafik
mellan EG-hinder eller mellan OECD-liinder och EG-liinder. Betriiffande
sill.Jan konferens skall medlemskapet avgöras av konferensmedlemmarna
inbördes efter kommersiella överviiganden. Uppkommer tvist skall denna
lösas genom regeringsöverliiggningar.
Med den lagstiftningsteknik som jag har förordat kommer innehiillet i
koden att giilla direkt som svensk lag. De avvikelser härifrim som hiirrör ur
Sveriges anpassning till innehället i EU-förordningen hör ing[1 i förslaget
till den siirskilda svenska lagstiftningen.

7. 9 Preskription
Den i avsnitt 7.4.2 föreslagna sanktionen vid brott mot koden. som
innebär att ett avtal är ogiltigt, kan leda till krav på ersiittning eller skadestånd. Kravet kan dii riktas mot ett enskilt linjerederi. som har tilliimpat
det ogiltiga avtalet. Detsamma gäller om man inför regler som innehiir att
äldre tariffer alltjämt skall tillämpas vid undalätenhet att iaktta kodens
föreskrifter i samband med frakthöjningar. Ett enskilt linjerederi kan i
detta fall tvingas att betala tillbaka vad som har tagits ut för mycket enligt
de nya tarifferna.
Sätts inte niigon tidsgriins för möjligheterna alt framstiilla ersiittningskrav kan den situationen uppkomma att det under lång tid räder osäkerhet
om de rättsliga och kommersiella relationerna mellan parterna. Det kan
lagga hämsko på linjekonferensernas verksamhet över huvud taget. Det iir
därför önskvärt att tvister om sådan ersättning avvecklas inom en rimlig
tid.
Koden innehåller inte nägra regler som begränsar möjligheterna att ställa
krav på ersättning i de nu aktuella fallen. Frågan har emellertid diskuterats
vid de tidigare angivna diskussionerna mellan företriidare for de västeuropeiska länderna. Någon överenskommelse om särskilda preskriptionsregler har dock inte träffats. Man var emellertid överens om alt det finns
behov av siidana.
Enligt huvudregeln om preskription i den svenska preskriptionslagen
( 1981: 130) iir pn:skriptionstiden för fordringar tio år frän fordringens tillkomst. Detta gäller även skadeståndsfordringar. Preskriptionstiden för
konsumentfordringar iir dock tre år. Särskilda regler om fordringsprcskriptilln finns även i iitskilliga andra författningar. Dessa avviker i llera hiinsecnden frän bestiimmclserna i preskriptionslagcn både när det gäller preskriptionstidens l:ingd och mgängspunkten för preskriptionstiden. Sälunda
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iir vi för svensk rätts vidkommande inte friimmande för betydligt kortare
preskriptionstider. Det fiireskrivs t. ex. en ettårig tidsfrist i

5H köplagen

( 190.'i: )8 s. I) och likaledes etti"irig reklamatillnsfrist i 11 ~ kons11mentköplagen ( 197): 877). Sjiila!!en I 1891: ).'is. 1) innchf1ller ett nertal hcstiimmelser
om preskription diir preskriptionstiden for vissa fordringar iir ett ilr och for
andra tv{1 iir (se :147 ~). Oet finns ller exempel p;°1 korta preskriptionstider.
Fri'1gan hur lfmg preskriptionstiden vid ersiittningskrav som grundar sig
pf1 koden skall vara horde sjiilvfallet helst avgöras gemensamt för samtliga
kodanslutna stater. Skilda regler kan leda till oriittvisa resultat. Tiden hör
av hiinsyn till de enskilda medlemmarna i en konferens. mot vilka de
aktuella ersiittningskraven reses. giiras sii kort som möjligt. Medlemskapet
i en konferens kan växla och det mf1stc anses rimligt att de rättsliga och
kommersiella relationerna som har sin grund i ett tidigare konferensavtal
avvecklas inom en relativt kort tid. Hiirtill kommer att en skyldighet att
föerbetala t. ex. fraktavgifter som har uppburits under en längre tid kan fä
katastrofala följder för ett enskilt rederis fortsatta verksamhet. I de diskussioner om koden som förekommit mellan ett ncrtal västeuropeiska stater
har riktmiirket för övrigt varit en preskriptionstid om tvii år frfm fordringens uppkomst eller sex mfmadcr efter det att internationell förlikning
avslutades. De av dessa stater som redan nu slutligt utformat sin nationella
lagstiftning har ocksf1 valt dessa preskriptionstider.
Det kan inte vara förenat med några mera p<ltagliga oliigenheter för den
som vill kräva ersättning med anledning av hrott mot koden att det skall
göras relativt snart. I detta sammanhang kan det nämnas att de tidsfrister
som koden anger i art. 24 i fråga om riitten att hegiira internationell förlikning iir mycket korta -

i vissa fall rör det sig endast om dagar. En

preskriptionstid om två ftr torde inte kunna anses för kort. Jag förordar
därför att preskriptionstiden för sådana ersiittningskrav hestiirns till två k

8

Upprättat lagförslag
I enlighet med vad jag nu har anfört har inom kommunikationsdeparte-

mentct upprättats förslag till
lag med anledning av Sveriges tilltriide till konventionen den

o april 1974

om en uppförandekod för linjekonferenser.
Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som hila1:a 2.

9

Specialmotivering

I §
Som jag har framhiillit i den allmiinna motiveringen under 7.3 iir konventionen - och diirmed lagen - tillämplig på handeln mellan de fördragsslu-
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lande staterna. Lagen och konventionen innefattar. som anges av rubriken. en uppl"iirandekod för linjekonferenser. Emellertid innehiiller konvenlionen iiven föreskrifter som rör enskilda medlemmar i en linjekonferens
och i visst fall iiven förpliktelse för linjekonferensens kommersiella motpart. avlastare eller organisation av avlastare. Även avlastare eller organisation av avlastare kan niimligen enligt art. 4.~ i konventionen hli skyldig att
erliigg;i kmtnad fiir internationell förlikning enligt kapitt:I VI B i konventionen. Vidare ger art. 18 ett linjerederi som inte iir medlc:m i en konferens
-- ouhider - riitt att hindra konferensmedlem att anviinda s. k. frghting
ships.

-,

~

.\

Aetriiffandc metoden att inforliva konventionen och innehi\llet i EG-forordningen med sven~k riitt fiir jag hiinvisa till vad jag anfört i den allmiinna
motiveringen under 7 -~- Jag vill dock framhf1lla att konventionens kapitel
VII. s<llll innehi\ller av~lutande hestämmt:lser. inte har niigon direkt återverkan p[1 enskildas riittsförhiillanden. Detta medför all bl. a. art. 51 med
hestiimmclser 1)m iindringar i konventionen inte omfattas av lagen. Ändras
konventionen på siitt som anges i niimnda artikel kommer tindringen i
förekommande fall att fiircliiggas riksdagen genom fiirslag till iindring i
lagen.
Enligt konventionen faller {1tskilliga funktioner
uppgifter - tvister enligt

X~

r:1

myndighet. Vissa

samt erkiinnande och verkstiillighet av rekom-

mendation efter fiirlikningsfiirfarande enligt 12

*- ankommer enligt lagen

pii domstol medan övriga myndighetsfunktinner enligt andra stycket faller
pi\ rq?cringen.

_q
Denna paragraf syftar till att göra det miijligt att reagera mot andra
kpnventionsstater som inte uppfyller sina folkrättsliga förpliktelser enligt
konventionen. Grunden iir att Sverige - liksom andra fördragsslutande
stater i samma situation - hiir ha samma riittigheter enligt konventionen
som vi tillfrirs;ikrar andra stater genom anslutnin!!en till konventinnen.
Detta kant. ex. giilla om ett konventionsland som inte tillhör OECD inte
medger tredjeland~seglation i sin konventionshundna handel. I st.dant fall
skall rederi hemmahi.irandc i landet i rr;ig<i t.cx. inte ha riill att delta som
tredjelandsseglare i ~vcnsk konventionshunden handel.

H
Paragrafen mot svarar det for svensk del relevanta inneht1llet i art. 2 i
EG-fiirordningen. I iivrigt r?.r jag hiinvisa till den allmiinna motiveringen
under 7 .8.
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5

Paragrafen molsvarar de delar av ar!. 4 i ECi-fiirordningcn som anger
vilka delar av konventionen som inte skall giilla i handeln mellan EG-mcdlemmar inhördes samt mellan EG-medlcmmar nch övriga OECD-statcr.
under förutsiilfning av iimsesidighct. Genom paragrafen kommer konventionens lastuppdclning inte att hli tilliimplig i de relationer som anges i
paragrafen. Detsamma giiller tvistliisningsfiirfarandet enligt konventionen.
Paragrafens andra slwke ;'\.terger E<J-fonmlningens art. 4: 3 vari siigs att
undantaget hetrMfamlc tilliimpningen av konventionens lastuppdelningsrcgler för handeln mellan OECD-Hinder inte skall påverka miijligheterna
för rederier friin utvecklingsliindcr alt konkurrera som trcdjclandsseglare i
enlighet med konventionens art. 2. I övrigt fi.'irjag hänvisa till den allmiinna
motiveringen under 7.1 och 7.3 samt redogörelsen för konventionen och
EG-förordningen under 6.

6

*Paragrafens första oc.h andra stycken innehi'1ller de centrala hestiimmcl-

serna om omfiirdclning av laster mellan OECD-stater i ECi-förordningens
art. 3 och art. 4: I. Syftet med omfördelningen är. som jag niimnt i den
allmänna motiveringen under 7 .3. all tillgodose intresset av konkurrens pii
lika villkor mellan de stater som tillhör OECD.
Paragrafens tredje stycke motsvarar inneh:lllet i det t vistlösningsförfarandc som anhefalls i art. 3: 3 i EG-fiirordningen och som utvecklas i det
.annex Il som iir fogat till EU-förordningen.
Paragrafens femle stycke motsvarar stadgandet om reciprocitet i art. 4: I
i EG-förordningen. Stadgandet hör fiirstäs si'1 att om en OECD-stat oavsett konventionsanslutning - inte medger övriga OECD-stater tillgäng
till lastvolym enligt de principer som giiller för omfördelningen enligt
EG-förordningen. s[1 skall rederier fdn förstniimnda stat inte kunna göra
gällande rätt till deltagande i omfördelning enligt 6 ~ i den svenska konventionshundna handeln.

n
Första stycket hiinflir sig till art. 22 i konventionen och tredje stycket till
art. 14 och art. In i konventionen. Vad giillcr ogiltighetspMöljden frir jag
hänvisa till den allmiinna motiveringen under 7.4.2.
8§

Betriiffande 8 ~ vill jag hänvisa till vad som anförts i den allmiinna
motiveringen under 7.6 och i fr:°1gan om preskription i paragrafens tredje
stycke till avsnitt 7.9 i den allmänna motiveringen.
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H
Paragrafen tillgodoser kravet i art. 26 i konventionen ang:1endc hchiirighet for linjekonferenser och avlastarorganisationer.
/(} §

Paragrafen tillgodoser kravet i art. 25: 3 i konventionen att nationellt
tvisteförfarande skall avbrytas om förlikningsförhandlingar enligt konventionens bestämmelser pågi'tr eller piikallas.

Il §
Beträffande frågan om vilken domstol som hör handliigga miil enligt
Jagen får jag hänvisa till den allmänna motiveringen under 7 .5.
12 §
Paragrafen \il\godoser krnvc\ i ar\. 31} i konventionen a\\ fordragsslutande stat skall erkiinna och verkstiilla en rekommendation under de förutsiittningar som anges i artikeln. I övrigt vill jag hänvisa till vad som sagts i
den allmänna motiveringen under 7.7.
13 §
Frftgan om hur erkännande och verkställighet skall handliiggas har i
förslaget lö<>ts efter mönster från lagen ( 1929: 147) om utländska skiljeavtal
och skiljedomar.

lkr<!fitriid1111dch1·.1·tiimmclscr
Lagen bör träda i kraft den dag då konventionen träder i kraft för
Sveriges del. Regeringen hör dtirför hemyndigas att bestämma niir lagen
skall träda i kraft.

10

Hemställan

Jag hemsti"iller att lagrildets yttrande inhämtas över lagförslaget.

II

Beslut
Regeringen beslutar i enlighet med fore<lrai:wndens hemstiillan.
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Council Regulation <EECl No 954/79
of 15 Ma~ 1979
conccrning lhc ratilication hy Mcmher
Statcs ol'. or their accession tu, the l!nikd
Nations Conn-ntion on a Code of Conduct
for Lincr Confrrences

Riidcts förordning
15 maj 1979

m<; l nr 1J5.t/79 a\'

den

angäende mcdlemsstaternas ratifikation
eller anslutning till l'iirenta nationernas konvention om en uppförandekod för
linjt>konferenser

H\'

THE COliNCIL. OF THE EllROPFAN
COl'v1MUNITIES.
Having n:gard tn the Treaty cstahlishing
thc Eurorean h:onomic Communitv. and in
rartirnlar Articlc 84 t:!I thereof.
Having regard to the draft Regulation suhmitted by thc Commission.
Having rcgard to the opinion of the European ParliamenH 1 l.
Ha ving regard lo the opinion of the fa:onomic and Social Commitlee( 2 1.
Whereas a Cnnvention on a Code of Cnnduct for Liner Confcrences has heen drawn
up hy a Confcn:nce convened under the auspices of the United Nations Confcrence on
Trade and Development and is opcn for ratification or al·cession:
Whereas thc que.;;tions covercd by the
Cmk of Conduct arc of importancc not only
to the Member States hut also to the Community. in rarticular from the shipping and
trading viewroints. and it is thercforc important that a comrnon position should he adopted in relation to this Code:
Whcn:as this comrnon position should rcspect thc principks and ohjectives of the
Treaty and make a major contribution lo
rneeting the aspirations of developing countries in the ticld of shipping while at the same
lime pursuing the ohjective of the continuing
application in this field of the commercial
principlcs applied hy shipping lines of the
OECD rnuntries and in trades hetween thesc
cmmtries:

FUR<JPJ:JSK/\ GEMENSKAPERNAS
RAD.
-;om beaktar det Fördrag sllm etablerar den
Europeiska ekonomiska !!emen~karen. i synnerhet dess artikel 84. t~l.
som beaktar det utkast till forordning som
framlagts av Kommissionen.
som beaktar E11rorararlamcntets uppfattning1.
som beaktar den Ekonomiska ocl1 sociala
kommittens uppfattnin[!~.
alldenstund en konvention om en uppförandekod för linjekonferenser har utarbetats
av en konferens som sammanthitt under beskydd av Fi.irenta nationernas konferens frll
handel och 111 veckling och som iir öppen fii1
ratifikation eller anslutning:
alldenstund de friigor som behandlas i uppförandekoden iir av betydelse inte hara för
medlcmsstaterna utan ocks;I för Gemenskapen - siirskil! friin sjiifarts- och handclssynpunkt - och det diirför ;ir viktigt att en gemensam stiindrunkt etableras i fiirhf1llande
till denna kod:
alldenstund denna gemensamma st<'indpunkt miiste heakta Fördragets principer och
syften och p{1tagligt medverka till all möta
u-liindernas striivandcn inom sjiifarten samtidigt som den lever upp till syftet med en
fortsatt tilliimpning pf1 detta omrf1de av ek
kommer-;iella rrincipcr som tilliimpas ;n
OECD-ländernas linjerederier och i handelr
mellan dessa Hinder:

11 1 OJ \\in L' PI. 'i. h. 1978. r. ~4.
1·'1 <JJ No C 2h'I. 1.1. I I. 1978. p. 46.

'. OJ N" C 111. '· (,_ l'l7!<. r ..1.J.
·· OJ No (' ~<i<J. I~- 11. 1978. r. 4h.
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\\'hcn.:as to sccurc ohservancc of these
rrincirles and objcctives. sinec thc Code of
Conduct contains no rrovision allowing thc
:1cccssion of thc Community as such. it is
imr11rtant that Memher States ratify or ac~·edc lo thc Codc of Conduct suhject to cerlain arranf!cmcnts rnwided for in this Regulation:
Whercas thc stahilizing role of confcrences
in ensuring reliahlc services lo ~hirrers i'>
rccognizcd. but il is neverthclcss necessary
to avoid rossiblc hreachcs hy confcrenccs of
the rulc.s of comretition laid down in the
Treaty: whcrcas the Commission will acct1rdingly forward to the Council a rrorosal fora
Rcg11lation concerning the arrlication of
those rnlcs lo sea transrort.
HAS ADOPTED THIS REGULATION:

alldenstund det. för att siikerstiilla beaktande av dessa principer och syften. iir viktigt
att medlcmsstaterna - dii koden inte innehiiller niigon hestämmclse som medger anslutning av Gemenskapen som siidan - ratificerar eller ansluter sig till uppförandekoden
med forbehiill för vissa arrangemang som fön:skrivs i denna förordning:
alldenstund konferensernas stabiliserande
roll niir det giiller att siikerst;illa piilitliga
transrorttjiinster för avlastare erkiinns. men
det icke desto mindre iir nödviindigt att undvika möjliga brott av konferenser mot de konkurrensregler som faststiillts i Fördraget: alldenstund Kommissionen diiri'ör kommer att
överliimna till Ri'tdet ett förslag till förordning
rörande tilliimpningen av dessa regler på sjötransrort.
HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING:

Articlc I
I. When ratifying the United Nations Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences, nr when acceding thereto. Mcmher
States shall inform the Secretary-General of
the Llnitcd Natioll' in writing that such ratification or aCl:ession has taken rlacc in accordancc with this Regulation.
2. The instrument of ratification or accession shall be accomranied hy the reservation~ set out in Annex I.

Artikel I

Arti.-lc 2
I. In the casc of an cx1st111g confcrcnce.
each grour of shirping lincs of the same nationality which are memhers thereof shall determine by commercial negotiations with another shirring linc ofthat nationality whcthcr
the lattcr may participate as a national shirring linc in the said confcrcnce.
Jfa new· confcn::nce is created. the shirring
lines of thc same national ity shall determine
hy commercial negoliations which of them
may participate as a national shipping line in
the future cnnferencc.
2. Where the negotiations referrcd to in
paragraph I fail to result in agreement. each
Membcr State may. at the request of one of
the lines concerned and after hearing all of
them. take the necessary steps lo settle the
disrute.
3. Each Memher State shall en sure that all

Artikel 2
I. När det giiller en befintlig konferens.
skall varje grupp av linjerederier av samma
nationalitet. som är medlemmar. bestiimma
genom kommersiella förhandlingar med ett
annat linjerederi av denna nationalitet. om
det senare får delta som nationellt linjerederi
i den aktuella konferensen.
Om en ny konferens etableras. skall linjerederierna av samma nationalitet genom
kommersiella förhandlingar bestiimma vilket
eller vilka av dem som får delta som nationellt linjerederi i den framtida konferensen.
2. Om förhandlingarna. enligt punkt I. inte
leder till enighet. kan varje medlemsstat. pii
hegiiran av ett av de berörda linjerederierna
och efter hi.irandc av dem alla. vidta nödviindiga iitgiirder för att avgöra tvisten.

I. Niir medlemsstaterna ratificerar eller
ansluter sig till Förenta nationernas uppförandekod for linjekonferenser. skall de skriftligen underriilta Förenta nationernas generalsekreterare om att sädan ratifikation eller
anslutning har iigt rum i enlighet med denna
förordning.
~- Ratifikations- eller anslutningsinstrumenlet skall (1tfoljas av de reservationer Sllm
ilterges i bilaga I.

3. Varje medlemsstat skall säkerställa att

9(
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vessel-operating shipping lines estahlisht:d on
ih territory under tht: Trcaly cscablishing lht:
luropt:an Economic Community art: lrt:alt'd
in the same way a'> line'> which have lheir
management hcad oflicc on ils tcrritory and
thc elTective contnil llf which is exerci-;ed
lhere.

alla linjerederier. \1Hn iir etablerade pii de"
tcrrilorium i enlighet med hirdragel som
etablerar den Europei..,ka ekonomiska gemenskapen. behandla\ pil samma siitt som
linjerederier \Om har .sill huvudkontor pii
dess 1crri1orium 11ch vilka\ fak1i,ka ledning
tHiiva.., diir.

Artidl'3
I. Where a liner confcrence uperates a pool
or a herthing. <;ailin!! and/or any olher form of
cargo allocation agrcement in accordance
with Arlicle 2 of thc Code of Cond11cr. lhe
volume of cargo h.1 which lhe gn1up of national shipping lincs of each Memher Slatc parlicipaling in I hat lradc or lhe shipping linc-; of
the Memher Slatcs participaling in lhal lraclc
as third-country shipping lines are entitlcd
under the Code shall he redistrihuted. unle<;s
a decision is taken 111 the conlrary hy all lhe
lines which are memhers of lhe ConfererK"e
and parties to the present redistrihution
ruk>. This redistrihution of cargo <;hares
'>hall he carried oul on lhe ha<;is of a unanimous decision hy those '>hipping lines which
are memhers of the confcrence and participate in the redistrihution. with a view to all
these lines carrying a fair share of the confcrence trade.
2. The share finally allrn.:aled lo eaeh participanl shall he determined hy lhe arplica1i1m of commercial principlcs. laking account
in partic1ilar of:
ta) the volume of cargo 1.:arried hy the confcreni.:e and generated hy lhe Member States
whosc trade i-; served h\' it:
tbl past pcri'ormance of lhc shipping lines
in I he t raclc covered hy t he pool:
tel the voh1me of cargo carried hy the l'Onference and shipped through the ports of the
Memher States:
ldJ lhe m:eds ofthe shippers whose cargoes
are carried hy t he l'Onfcreni.:e.
3. lf no agreement is reached on the redislrihution of l'argoes rcferrcd lo in paragraph
I. Ihc matt er shall. al Ihe requcst of onc of
the parties. hc relcrred lo conciliation in accordance with the pr1Kedure set out in Annex
Il. Any dispute nol sett led hy the conciliation
procedurc may. with lhe agrel'ment of thc
parties. be referred to arhitralion. In thal
event. the award of the arhitrator shall he
binding.

Artikel 3
I. Niir en linjekonfcren.., driver en poul
eller har ett avtal om anliip. avgi111g od1/eller
niigon annan form av lasttilldelning i enlighet
med artikel 2 i uppfiirandekoden. skall den
laslvolym omfördelas som varje mcdlcmsstats grupp av nationella linjerederier som
deltar i den trafiken eller de linjerederier i
medlemsstater som deltar som tredje-lands
linjerederier i den trafiken iir heriittigadt· till
enligt koden. om inte ett heslut om motsatsen
tas av alla de linjerederier som iir medlemmar
av konferensen och ornfallas av dessa omf(irdclningsreglcr. lknna omfördelning av lastandelar skall göras pii grundval av t'lt enhiilligt beslut av de linjerederier som :ir medlemmar av konferensen och som deltar i omfiirdclningen. i avsikt ati alla dessa linjerederier
transporterar en riillvis andel av konferenstrafiken.

2. Den andel som slutligen tilldelas varje
deltagare skall hesliimmas genom tilliimpning
av kllmmersiella prinl'iper. under siir.skilt
hiinsynstagande till:
a) den last volym som transp1)rteras av konferensen od1 som hiirri.ir fri111 de medlemsslater vilkas handel hetjiinas av den:
h> linjerederiernas tidigare prestationer i
den trafik som omfattas av poolen:
c> den lastvolvm som 1ransp11rteras av konferensen och som skeppas ilver rnedlemsstaternas hamnar:
d> de avlastares behov. vilkas laster transporteras av konferensen.
3. Om ingen enighet uppnils om den lastomfordclning som avses i punkt I. skal! fr:lgan. pil hegiiran av en av parterna. hiinskjutas
till förlikning i enlighet med det i bilaga I I
faststiillda förfarandet. Varje tvist som inte
hiliiggs genom fiirlikningsfiirfarande kan.
med parternas samtyl'ke. hiinskjutas till skiljedom. I siidant fall skall skiljedomarem dom
vara bindande.
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4. t\t intervals lo hc laid down in advancc.
'hares allocated in acconlancc with rara~r;1phs I. 2 and .1 shall he rcgularly revicwed.
1aking into acco11nt thc criteria set out in
rarngrarh 2 and in partiCLilar from the view~oint or rroviding adcquatc and cfficient snl'iccs tn shirrcrs.

4. De andelar. som tilldelats i enlighet med
punkt I. 2 och 3. skall regelbundet. efter i
fiirviig hestiimda intervall. omprövas med
hiinsyn till de kriterier som anges i punkt 2
och i synnerhet med hiinsyn till avsikten att
tillhandahiilla avlastarna liimpliga och effektiva transporltjiin;;ter.

Arrid<' .f

Arrikd 4

1. In a confcrcnce trade hetween a Memher
Statc of the Community and a State which is
a party 10 thc Code of C.\mduc\ and not an
01'.CD country. a shipping line of another
Mcmher State of the OECD wishing to rarlicipak in the redistrihution rrovided for in
Art iclc .1 nf this Regulation may do so suhject
lo recirrocity defined at governmental or
shir-owners · lcvcl.
:!. Without prcjudice lo paragraph .1 of this
Article. Article 2 of the Codc of (\mduct
shall not he applicd in conferencc tradcs hctween Memhcr Statcs or. on a reciprocal hasis. hetween such States and thc other OECD
countries which arc parties to thc Codc.
.1. Paragraph 2 of this Articlc shall not aftect the opportunities for participation as
third country shipping lincs in such trades. in
accordance wit h the principlcs rcflected in
t\rticlc ~ of thc Code of Conduct. of thc shipping lines nf a developing n1untry which are
recognized as national shipping lint~s under
thc Codc and which arc:
tal already membcrs of a confcrcnce serving these tradcs: or
lhl mlmittcd to such a confcrence under
Article I 131 ofthe Code.
4. Articles 3 and 14 t9l of the Code of
Conduct shall not be applied in conferencc
trades hetween Member States or. on a reciprocal hasis. bet ween such States and other
OECD countries which are parties to the
code.
5. In conferencc trades hetween Memher
St;1tes and between thesc States and other
OECD countries which are parties lo the
Code of Conduct, the shippers and ship-nwners of Memher Statcs shall not insist on applying the procedures for scttling disputes
provided for in Chapter VI of the Code in
thdr mutual relationships or. on a reciprocal
ba~is. in relation lo shippers and ship-owners
of nther OECD countries where nther procedures for settling disputes have heen agreed

I. I konferenstrafik mellan en medlcmsstat
i EG och en stat som iir ansluten till uppflirandekmlen och inte ett OECD-laml. kan dl
linjerederi friin en annan OECD-medlemssta\
som iinskar delta i den omfördelning som
föreskrivs i artikel 3 i denna förordning göra
s(1 under forutsiittning av ömsesidighet som
den preciserats p<°1 regerings- eller redarenivii.
2. Utan hinder av punkt 3 i denna artikel.
skall uppförandekodens artikel 2 inte tilliimpas pil konferenstrafik mellan medlemsstater
eller. på grundval av ömsesidighet. mellan
sildana stater och de andra OECD-ländcr
som iir anslutna till koden .
-~· Punkt 2 i denna artikel skall inte påverka
m~jligheterna för linjerederier i ett u-land att
delta som tredje-lands-linjerederier i sådan
trafik. i enlighet med de principer som återspeglas i artikel 2 i uppförandekoden. om de
är crkiinda som nationella linjerederier enligt
koden och som:
a) redan iir medlemmar av en konferens
som betjiinar denna trafik: eller
bl är beviljade intriide i en sf1dan konferens
enligt kodens artikel I. punkt 3.
4. Artiklarna 3 och 14. punkt 9 i uppförandekoden skall inte tillämpas pr1 konferenstrafik mellan medlemsstater eller. p;°i grundval
av ömsesidighet. mellan sådana stater och
andra OECD-länder vilka iir anslutna till koden.
5. I konlerenstralik mellan medlemsstater
och mellan dessa stater och andra OECDländcr. som har tilltriitt uppförandekoden.
skall avlastarna och redarna från medlemsliinderna inte kräva tilliimpning av de förfaranden för hiHiggande av tvister som ges i
kapitel V I i koden i forhiillande dem emellan
och ej heller. pf1 grundval av ömsesidighet. i
förhållande till avlastare och redare friln andra OECD-liinder. om andra förfaranden för
hiläggande av tvister har överenskommits
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bctwccn thcm. Thcy shall in parti.:tdar take
full advantage of thc rossibililics providcd by
Articlc 25 (I) and (2) of thc l'ode for resolving
disputcs by mcans of rrocedures othcr lhan
thosc laiu down in Chapter VI of thc Codc.

mellan dem. De skall si1rskilt fullt 111 ulnyllja
de i kodens anil..d 25, punl\I I och 2. erbjudna 111lijlighcterna att bili1gg<1 I vistcr mcdcbl
annal förfarande :in det som forc.skri\·s i kodens kapitel VI.

Anid<'5
For the adoption of Jec.:isions. rclating 10
matters Jefincd in the confcrcncc agreement
conc.:erning the tradc of a J\kmber State. othcr than thosc rcfern:d to in Artidc 3 of this
Regulation. the national shipping lines of
suc.:h State shall consult all the other Community lines which are members of the conference before giving or withholding their assent.

Artikel 5
För dcllagamk i beslut i fritgl>I" som ange.si
konferensavtalet angilende en medlemsstals
handel - dock ej de fr{igor s1lm avses i artikel
3 i denna föron.lning - skall de nationclla
linjcrcdcricrna i en s{idan stal riltlfriiga alla dc
antlra linjcn:tlericrna l"riin EG som iir medlemmar av konferensen innan de ger ellcr
viigrar ge sitt bifall.

Arricle 6

Artikdf>

Member Statcs shall. in due coursc and
aftcr consulting thc Commission. adopt thc
laws. rcgulations or administrative provisions necessary for the implementation of
this Regulation.
This Regulation shall be binding in its entirety and direetly applieable in all Membcr
States.

Medlemsstater skall, i vetlerbörlig ordning
och efter att ha rildfr{igat Kommissionen.
anta de lagar. föreskrifter eller atlministrativa
hestiimmeber som erfordras för tilliimpningen av denna förordning.
Denna förordning skall vara bindande i sin
helhet och omedelbart tilliirnplig i alla medlcmsstater.

Done at Brusscls. 15 May 1979.

Som skedde i Bryssel den l.'i maj 1979.

For thc Council
The President

För radct
Ordföranden

R. Ht111li11

R. Bo11/i11
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Annex I

Bilaga I

Reservations

Reservationer

When ratifying the Cnnvention or when
accl:ding lhcrdo, Mcmhl:r Statcs sh;11l entcr
the following lhn.:l: reservations and interpretative reservation:

När medlernsstaterna ratificerar elh:r ansluter sig till konventionen. skall de anföra
följande tre n:servationer och följande tolkningsreservation:

I. For the purposes of lhe Code of Condu<:t. the term 'nalional shipping line' may, in
the <:ase of a Mcmhcr Stale of the Community, indudc any vcsscl-opcrating shipping line
establishcd on the terrilory of such Mcmber
State in acrnrdan<:e with the EEC Treaty.
2. (al Without prejudi<:e to paragraph lb) of
this reservation. Artiek 2 of the Codc of Conduet shall not be applied in <:onfcrcnce trades
hetween 1he Memher States ofthe Community or, on a re<:iprocal basis. between such
Stales and lhe other OECD countries wich
arc part ics lo the Code.
(bl Point (al shall not affe<:t the opportunities for participation as third <:ountry shipping lincs in such lradö, in accordan<:e with
the principles retlectcd in Arlicle 2 of the
Codc, of the shipping lines of a devcloping
<:ountry which are recognized as national
shipping lines under thc Code and whieh arc:
(i) already members of a conference
serving thcse trades; or
(iil admitted lo such a <:onference under
Article I (3) ofthe Code.
3. Articlcs 3 and 14 191 of the Code of
Conduct shall not he applied in conli:rcm.:c
tradcs hetween the Memher Statcs of thc
Community or, on a reciprrn.:al basi~. between such States and the other OECD wuntries which are parties lo the Code.
4. In trades to whi<:h Articlc 3 of the Code
of Conduct applies, the last sentence of that
Article is interpreted as meaning that:
(al thc two grnups ut' national shipping
lines will coordinate their positions hcfon:
voting on mallers com:erning the trade
hetween their two countries;
(bl this sentence applies solely to matters
which the conference agreement identifies as
requiring thc assent of hoth groups of national shipping lines concerned, and not to all
mallers covered hy the conferern.:e agrecment.

I. Vad avser uppförandekoden kan termen
"nationellt linjerederi" när det giiller en medlemsstat i EG omfalla varje linjerederi som iir
etablerat på en sädan medlemsstats territorium i enlighet med Fördraget om ECi.

2. al Utan hinder av punkt bl i denna reservation, skall kodens artikel 2 inte tilliimpas p~i
konferenstrafik mellan medlemsstater i ECi
eller, pii grundval av ömsesidighet, mellan
siidana stater och de andra OECD-Hinder
som iir anslutna till koden.
b) Punkt al skall inte piiverka möjligheterna för linjerederier fr{ln ell u-land att delta
som tredje-lands linjerederier i siidan trafik. i
enlighet med de principer som iiterspeglas i
artikel 2 i koden. om de iir t:rkiinda som nationella linjerederier enligt koden och:
(i) redan iir medlemmar av en konferens
som trafikerar dessa trader; eller
(ii) är beviljade inträde i en sädan konferens enligt kodens artikel I. punkt 3.
3. Artiklarna 3 och 14. punkt 9, i uppförandekoden skall inte tilliunpas pf1 konferenstrafik mellan medlemsstater i EU eller. pil
grundval av ömsesidighet, mellan sildana
stater o<:h de andra OECD-Hinder vilka iir
anslutna till kl)(len.
4. För trafik diir artikel 3 i uppförandekoden iir tilliimplig tolkas den sista meningen i
den artikeln som följer:
a) de tvii grupperna av nationella linjerederier kommer all ~amordna sina stiindpunktcr innan de röstar i frilgor som beriir
trafiken mellan deras t vii Hinder;
bl denna mening giiller endast ldgor vilka i
konferensavtalet anges säsom li.1rdrande bifall av bilda de berörda grupperna av nationella linjerederier, och inte alla fri\gor som
omfollas av konferensavtalet.

95

Prop. 1983/84: 17
Annex Il

Hilaga Il

Conciliation refcrred to in articlc 3 (3)

Förlikning som avses i artikel 3, 1mnkt 3

The parties lo thc dispute shall designate
one or more conciliators.
Should they fail to agrcc on thc matter.
each of the parties lo thc dispute shall designate a com:ilia1~1r and the conciliators thus
designated shall co-opt another conciliator lo
act as chairman. Should a party fail to designak a conciliator or the conciliators dcsignated hy thc parties fail lo reach agreement on
the chairman. the President of the lnternational Chamher of Commcrce shall, al the
request of one of the parties. make the necessary dcsignations.

Parterna i tvisten skall uhe en clln lkra
förlikningsmiin.
Skulle de inte lyckas komma ilverem. i
denna sak, skall var och en av parterna i
t vistcn utse en förlikningsman och de s.-ilunda
utsedda förlikningsmiinnen skall tillsammans
välja en annan forlikningsman som skall fungera som ordförande. Skulle en part underlåta att utse en forlikningsman eller de av
parterna utsedda förlikningsmiinnen inte
kunna komma överens om ordföranden. skall
presidenten i Internationella handelskammaren, pil hegäran av en av parterna. göra de
erforderliga utnämningarna.
Förlikningsmiinncn skall göra sitt yttersta
för att hiliigga tvisten. De skall besluta om
den procedur som skall följas. Deras arvode
hetalas av parterna i tvisten.

The conciliators shall make evcry cndeavour to settle the dispute. They shall decide
on the procedurc lo be followed. Their fccs
shall be paid by thc parties to the disputc.
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Bilaga 2

F<irslag till
Lag med anledning av Sveriges tillträde till konventionen elen 6 april
1974 om en uppförandekod för linjekonferenser
Allmänt
I li Denna lag skall till;impas pii den linjcsjöfart som hedrivs av linjekonferenser i handeln mellan de stater som har anslutits till den i Gcnevt: d<.:n 6
april 1974 avslutad<.: konvt:ntionen om en uppförandekod för linjekonfcrcnst:r.
2 li Kap. I-VI av konventionen skall i sin engelska text giilla som svensk
lag. Konventiont:ns <.:ngelska text jiirnte en wen:,k liv<.:rsiittning iir intagen i
bilaga till dt:nna lag 1•
Regeringen fullgör de uppgifter som enligt konventiont:n ankommt:r pii
svensk myndight:t. nrn inte annat föreskrivs i dt:nna lag.
Vid tilhimpningt:n av konventionen skall iakttas vad som fiirt:skrivs i dt:t
följande.

Ömsesidighet
3 li Den som hör hemma i annan stat som har anslutit sig till konventionen kan inte iiberopa rättigheter enligt denna lag, om inte staten i friiga
ger motsvarande rättigheter till den som hör ht:mma i stat som är medlem i
Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveåling IOECD-statl.

Nationellt linjerederi m. m.
4 li Frågan om ett linjerederi i Sverige skall fö Jelta som svenskt nationellt linjert:deri i en konferens avgörs genom förhandlingar mt:llan de
svenska mt:dlemmarna i konferensen eller, i fräga om t:n ny konferens, dt:
svenska rederier som avser att ingii i konfcrenst:n. Uppnäs intt: enighet,
kan regeringen pii begiiran av ett av de berörda rederierna utse det rederi
eller de rederier som skall få delta i konferensen.
Regeringen beslutar om vilka organisationer av avlastare som kan iitnjuta rättigheter dlt:r ha skyldight:tt:r enligt konventionen.

Undantag frän tillämpning av konventionens regler om lastuppdelning m. m.
S § Reglerna i an. ~. ], 14(9) och kap. VI i konventionen gällt:r inte i
handeln mellan OECO-stater. Dessa regler skall dock helt eller delvis
till~impas i handeln mellan Sverige och annan OECO-stat, om staten i friiga
gör motsvarande regler tillämpliga.
Bestämmelserna i första stycket skall dock inte pilverka möjligheterna
för linjerederi hemmahörande i utvecklingsland. som är anslutt:t till konventionen, att delta som rederi friln tredje land i handel mellan Sveri!!e och
annan OECD-stat i t:nlighct med principt:ma i art. 2 i konventionen. Dclla
1

Bilagan hi1r ult:,lut.:n.
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giiller under fiiruhiittning att rederiet iir crkiint som nationell linje och
medlem i en konferens som l:ictjiinar handdn i fri1ga.
Om parterna i handeln mellan Sverige och andra OECD-stater har triiffat
siirskilda avt;il om förfarandet vid hiliiggande av tvister mellan linjerederierna inbördes eller mellan linjerl'llerierna och avlastarna skall detta avtal
[!iilla. Har siidant avtal inte triiffats. skall reglerna i kar. VI i konventionen
giilla utan hinder av vad som föreskrivs i fiirsta stycket.
6 ~ Niir en linjekonferens tilliimpar nfigon form av rnarknadsdelningsavtal i enlighet med art. 2 i konventionen. skall den transportandel som
tillkommer ett linjerederi fran en OECD-stat omfördelas mellan samtliga
rederier frftn OECD-stater. om inte enighet r;ider om motsatsen. Beslut om
omfördelning skall syfta till att ge samtliga siidana linjerederier en riittvis
andt'I av konfrrcnsens trafik.
De tran'>pt1rtandelar '>Om efter omfördelning tilldelas ett linjerederi skall
hcstiimmas med utgilngspunkt i sedvanliga affärsmi1-.-,iga prim:iper och
med siirskild hiinsyn till
a) den last volym som transporteras av konferensen och som hiirrör friin
de OECD-st;iter vilkas utrikeshandel den betjiinar.
bl linjerederiernas tidigare deltagande i den linjefart som omfattas av
marknadsdelningen.
cl den last volym som transportera~ av konferensen m:h som skeppas
över OECD-staters hamnar.
d) behoven hos de avlastare vars gods transporteras av konferensen.
Kan enhiilligt beslut om omfonlclningen av transportandelarna inte triiffas. skall frf1gan pi\ begäran av niigon av parterna hänskjutas till förlikning
enligt vad wm siigs i detta stycke. Parterna skall utse en eller flera
forlikningsrnän. Kan parterna inte enas hiirom skall vardera av dem utse en
forlikningsman och de siilunda utsedda förlikningsmiinnen tillsammans
viilja en tredje. som skall fungera o;;om ordförande. Skulle någon part
undcrliita att utse fiirlikningsrnan eller kan de av parterna utsedda förlikningsmiinnen inte komma överens om ordförande. skall presidenten i
Internationella handclskammaren. på begäran av någon av parterna. utse
de förlikningsmiin som behövs. Förlikningsrnännen beslutar sjiilva om det
förfarande som skall följas. Deras arvode betalas av rarterna. Tvist som
inte biliiggs genom förlikning kan hänskjutas till skiljedom. om rarterna är
eniga om detta.
Fördelningen av transportandelar skall regelbundet ses över vid i förväg
bestiimda tidpunkter. Vid översynen skall särskilt beaktas att avlastarna
för tillgiing till ändamålsenliga och effektiva transporter.
Reglerna om omfördelning gäller inte till förmän för linjerederi hemmahörande i en OECD-stat som inte medger motsvarande omfördelning.

Ogiltighel

*

7
Villkor i konferensavtal o;;om inte uppfyller de krav som ställs i
konventionen iir ogiltigt i den del det strider mot konventionen. Detsamma
giiller för avtal om marknadsdelning och lojalitetsöverenskornmelser.
Villkor som avviker från konventionens regler om konferenstariffer i art.
LI( I) iir ogilti!!a i den del de avviker.
Förekommer allmiinna höjningar av frakterna eller införs tilläggsavgifter
utan att det förfarande som har föreskrivits i konventionen har iakttagits.
iir hiijningarna eller införandet av tilläggsavgifter helt eller delvis ogiltiga.
7
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Jurisdiktion m. m.
I !i Tvist som giiller tilliimpningen av hestiimmelserna i konventionen
:!ler som p[i annat siitt rör forh<'tllanden som iir reglerade i denna lag får
1ii<.:kas vid svensk domstol
a I om den giiller en konferens som hetjänar svensk utrikeshandel.
hl om talan riktas mot ni1gon som har hemvist hiir i riket.
cl om talan riktas mot ni1gon som pit grund av avtal skall svara här.
dl om talan riktas mot niigon som med hiinsyn till sakens anknytning till
;venska forh;illanden hör svara hiir.
Talan kan avvisas. om tvisten p;I grund av anknytning till en annan stat
~llcr med hiinsyn till omqändighl.'tcrna intc iir iignacl att avgöras hiir.
En fordran som hiirrör ur ett sf1da111 riittsförhiillande som iir reglerat i
konventionen iir rreskriberad. om talan inte har väckts inom tv;I ilr efter
Jet att fordringen uppkom cller sex miinader efter det att internationell
förlikning avslutade<;.
I) ~
En lin_ickonferens cller en organisation av avlastarc kan vara rart i
;;i\dana tvister som avws i 8 ~Ett linjerederi som är medlem i en konferens och har säte hiir i riket är
behörigt att ta emot delgivnin!! för konferenst:n. Siltlan delflivning skall dft
anses ha skett med Vat]e enskild medlem av konferensen. Motsvarande
giillcr för en organisation av avlastare och for medlem i sådan organisation.

*

IO
Har talan väckts i fräga som enligt konventionen kan hli föremål för
internationell förlikning. skall riitten på begäran av niigon av parterna
avvisa talan. Viicks talan efter det att begiiran om internationell förlikning
har framstiillts. skall ri1tten avvisa talan.

11 ~ M~I enligt X~ rrövas av den tingsriitt som är behörig enligt :n6JJ7 *~ sjölagen ( 1891: 35 s. I). Finns inte behörig sjörättsdomstol. får talan
viickas vid Stockholms tingsrätt.
Verkställighet av rekommendation efter internationell förlikning
12 ~ En rekommendation som utfärdats med anledning av förlikningsförfarande enligt art. 39 i konventionen giiller här i riket mellan de parter som
har godkänt rekommendationen. Pil ansökan av en sådan rart får rekommendationen ocksii verkställas hiir mot annan godkiinnande part.
En rekommendation skall dock inte erkiinnas och verkställas här. om
det visas
I. all en part som godkiint rekommeml<itionen inte var hehörig därtill.
::!. att rekommendationen tillkommit under inflytande av tv;ing eller
svikligt frirledande.
3. att valet av förlikningsman eller förfarandet inte !!åll till på det sätt
som föreskrivs i konventionen eller
4. att rekommendationen är oförenlig med grunderna för rättsordningen
här i riket.
Om niigon omständighet som anges i andra stycket I -4 endast berör en
del av rekommendationen. skall denna crkiinnas och verkställas i återstt1ende delar. om dessa kan särskiljas fr<°m rekommendationen i övrigt.
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13 ~ Ansökan om verkställighet av en rekommendation görs ho~ Svea
hovrätt. Rekommendationen skall ges in i huvudskrift eller i avskrift som
he.qyrkts av myndighet. Om t'n handling: i iirendet :ir avfattad pt1 annat
främmande spr;lk an danska och norska. skall handlingen <°1tfol_ias av en
översiittning till svenska.
Motparten skall hercdas tillfälle att yttr:-i sig över ansökningen. Rifalls
ansökningen. verksUills rekommendationen siisom lagakraftiigande dom.
om något annat inte förordnas med anledning av talan mot hovriittcn~
beslut.

Denna lag triider i kraft den dag regeringen hestämmer.
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LACIRADET

PROTOKOIJ.

vid sammanlriidc

191n-05-27
Niirrnrandl': _jusl ilicriidcl Fred lund. regcringsr{1del Brodcn. ,iustiticr;idet
Palm.
Fnligl lagrådet den 28 mars 14!-U lillhandakommet utdrag av protokoll
vid regeringssarnmantr:ide den 17 mars 1983 har regeringen pi\ hemsliillan
av slalsriidet och chefen för kommunikationsdepartementet besl111a1 inh:imta lagr{1dets yltrande över förslag till lag med anledning av Sveriges
tilltriide till konventionen dt:n n april 1974 om en uppförandt:kod för linjekonferenser.
Förslaget har infiir lagddet föredragits av hovriittsassessorn Ingrid
Forsstriim.
Fiirslaget föranleder följande yttrande av lagråd1•1:

A /1111ii111
I det remitterade lagförslaget har regler från skilda håll sammanförts.
Genom den föreslagna lagen görs sålunda huvuddelen av bestämmelserna i

1974 firs FN-konvention om en uppförandekod för linjekonferenser till
svensk lag. Vidare upptar den föreslagna lagen regler som hämtar sitt
innehåll fdn en av E<i:s rf1d är 1979 utfärdad förordning angående EG-stalernas ratifikation eller anslutning till nämnda FN-konvention. De från
EG-fiirordningen härriirande reglerna modifierar i skilda hiinseenden bestiimmelserna i konventionen. Dessutom innehåller la!!,forslaget vissa bestiimmelser som ansetts behövliga för genomförandet av koden och förordningen.
Niir konventionen fiir nio ;°ir sedan lades fram inom rN var Sverige
bland de Hinder som röslade emot att den skulle antas. Enligt vad som
upplysts i remissen iir avsikten numera att Sverige vid lämpligt tillfälle
'ikall an-;lula sig till konventionen. Det tillhör inte lagd\dets uppgifter att ta
stiillning till frågan om Sverige hör ansluta sig till konventionen eller inte.
El t <;tiillningstagande till den frågan kräver nämligen heaktande även av
synpunkter som lagr;ldcl inte har att företrädn. I. ex. sarnhiillsekonomiska
och politiska övcrviigandcn. Konventionens rättstekniska heskaffenhet
'iOm lagnldet har all hedöma kan emellertid ingii som ett moment hland
andra i hedömningen av anslutningsfrågan.
Konvenlioncn mf1stt: - iivcn med beaktande av att den är en internationell produkt tillkommen under hänsynstagande till många motstridiga
intressen - anses vara en omständlig, svåröverski'1dlig. och i stor utstriickning oklar förl'attning,matcria. Som belysande exempel kan nämnas det för
konventionens ~yften centrala avsnittet i artikel 2. som i en svf1rtillgiingli!!
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reglering söker bestiimma. hur stora marknadsandelar som ~kall tillkomma
olika i en konferens ingäcnde linjercdener. utan att Himna n{1got anviindhart hesked om vad andelarna skall beriiknas på (jfr Bcrnitz m. Il. "Sjöfart
och konkurrensrätt" s. 39). Många av oklarheterna i konventionen beror
på all olika bestämmelser är för allmänt hållna eller eljest har ett oprecist
eller sviirgripbart innehåll. Som exempel kan nämnas besWmmelserna i
artikel I punkt 3 om rätt till medlemskap i en konferens. inte minst den i
andra sty<.:ket upptagna regeln, samt föreskriften i artikel .'\ att omröstningsrt:glcrna i en konferens skall vara sådana att de inte hindrar en ordnad
verksamhet i konferensen eller den handel den betjänar. Andra oklarheter
kan sägas vara av s1rukturell natur. Konventionen innehiiller sålunda en
blandning av bestämmelser, som har karaktär av riillsligt oförbindande
rekommendationer, och regler med rättslig effekt utan att i erfi.mkrfig
utsträckning klargöra till vilken kategori en viss konl-ret före~krifl si-all
höra. f den mån det rör sig om rättsregler är det inte sällan t vd;.samt. om en
viss regel skall vara dispositiv. dvs. gällande endast om nf1got annat ink
har av1al<11s, eller indispositiv. dvs. gällande trots att niigot annat ;ivtal11ts.
Reglerna om marknadsdelning förefaller t. e.x. vid liisningen av artikd 2 att
vara dispositiva men vid läsning av artikel 22 att vara indispositiv<t. De
lösningar på rättsliga problem som vall-; i konventionen iir emellanåt diskutabla. t. ex. försöken all behandla linjekonferens biide som riittssubjekt !jfr
artikel 26) och som organisation utan egen rättssubjektivitet (jfr definitionen pii linjekonferens i kap. Il. Med hänsyn till konventionens he~kaffen
het od1 till att remissbchandling inte skett är det svärt att förut~iiga vilka
lösningar av olika sakfrågor som konventionsbestämmelserna kan kda till i
praktisk tilliimpning. Vad man däremot kan vara iivertygad om iir. att
bestiimmelserna kommer att vålla avscviirda tillämpningswiirigheter och
skara betydande osiikerhet pii de områden av riittslivet ~om berörs av
konventionen. Som helhetsomdöme kan siigas. att konventi,H1en bediimd
som rällsteknisk produkt framsti'.r som foga agnad att laggas till grund för
lag.,tiftning. J JctW sammanhang kan rilliiggas, all iiven EG-förorJningen i
sig utgör en komplicerad materia. Att med konventionen och EG-forordningen ~om huvudsakliga beståndsdelar iistadkomma ett funktionsdugligt
regeisys1em är utomordentligt svårt. Frågan ar om det ens är mojligt.
Om Sverige ansluter sig till konventionen. m<iste denn;i i erforderliga
delar införlivas med svensk rätt. Delta avses i det remitterade förslaget ske
genom inkorporation i den formen att vissa kapitel i konventionen förklaras skola i sin engelska tex I gälla som svefök l;ig. Niir s;isom i föreliggande
fall en konvention saknar svensk autentisk text leder ink,1rporalio11smc-toden till att en svensk författning kommer att utfiirdas enbart pi1 friunmande
språk. Ett starkt allmiint intresse talar emot all i ~ädan;i fall använda
inkorpl)rationsmctoden. Siisom framhållits av utredningen nm forfattningspubliccring i dess betänkande om internationella övercnskommclsc-r
och svensk riitt !SOU 1974: 100 s. 98) bör den viktiga grundsa1~en all
8 Rik.1Jt1KCll !'}831114. I sam/. Nr 17
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svenska författningar skall utfärdas pii svenska spriiket i princip följas
m:ksii niir det är fråga om konventionsbestämmebt:r som införlivas med
svensk rätt. I det nu aktuella lagstiftningsärcndet talar ytterligart: t:tt vägande skiil emot en användning av inkorporationsmetodt:n. För att inte
lag-,tiftningen skall bli alltför svårtillgänglig bör om möjligt varjt: från
EG-förordningen hämtad bestämmelse placeras i anslutning till den konventionsbestämmelsc som den modifierar, något som inkorporationsmctoden inte tillåter. Lagrådet bedömer det som en lagteknisk och för tillämpningen stor fördel, om i stället for 5 och 6§§ i lagförslagt:t den tt:xt som
angt:s diir kan inarbetas på de ställen i lagt:n där den sakligt hiir ht:mma.
Även med beaktande av all det är fräga om lagstiftning som i första hand är
av intresse for personer med vana att i sin yrkesutövning nynja främmande
språk vill lagrådet förorda, att någon typ av transformation kommer till
användning i stället för inkorporation. All välja d(!n typ av transformation,
som brukar kallas den traditionella och som gi1r ut pa '-'Il i grunden omarbeta konventionsbestämmelser till en med svensk lagteknik och svenskt
lagspräk överensstämmande författningstext, torde väsentligen pä de skäl
dep;irtementschefen anfört inte kunna ifrågakomma i förevarande fall. Den
mdod för införlivande som i nyssnämnda bc1änkande <s. 99 f) kallats
transformation genom översättning bör däremot kunrrn anviindas. Mt:toden kan sägas innebära att svensk översiittning av konvt:ntionstexterna
görs till sven sk lag. Den hindrar inte. att uppenbart ohehövliga konventionspartier utesluts eller att en försiktig omredigering av materialet sker,
när det ökar läsbarheten. Inte heller hindrar metoden, all ht:stämmelser
hiirrörande från EG-förordningen placeras i sitt sammanhang. I de danska
författningarna om linjekonferenser har denna metod med framgång använts. Det måste emellertid betonas. att man varken med denna eller med
niigon annan införlivandemetod kan eliminera det stora Oertalet av de
oklarheter som förekommer i konventionen. Oavsell infiirlivandemctod
behöver den övt:rsättning som bifogats rt:missen överses i vissa delar.

H
Lagrådet har i det allmänna avsnittet förordat, all transformation av
visst slag användes i stället för inkorporation. när konventionen i erforderliga delar skall införlivas med svensk rätt. I anslutning till förevarande
paragraf vill lagrådet tillägga följande.
I paragrafen föreskrivs. att vissa angivna delar av konventillnen skall i
sin <:ngclska text gälla som svensk lag. Konventionen :ir avfaltad pi'1
engelska, franska. kinesiska, ryska och spanska spriiken. Alla fem texterna äger enligt artikel 54 lika vitsord. Oen frireslagna bcstiimmclsen att
t:ndast en av de aulentiska texterna skall gälla som svensk lag stär inte väl
"amman med denna artikel. Även i övrigt kan lämpligheten av en sildan
ordning ifrågasiit1as. lnkorporation i egentlig mening inneb:ir all konventionsbestämmelser som skall tolkas med utgångspunkt i sina autentiska

IOJ
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texter gör<; till svensk författning. Oct iir viil kiint. att konkreta tilhimpningsfrf1gor ofta aktualiserar "killnader mellan de olika autenti-,ka texterna
i en konvention. Valet a\· en av de aut<:nliska texterna till wensk lag kan
innehära ett omedvetet <;tiillningstagande i olika tolkningsfri\gor. El! mera
korrekt förfarande synes vara att dels fiire-,kriva. att vissa niirmare angivna delar av konventionen skall gälla som svensk lag. dels i paragrafen
hiinvisa till den traktat samling diir konvenlim1en i "in helhet iir puhlicerad
dels all som hilaga till lagen foga minst en autentisk te.xt jiimte översiittning
diirav (jfr SOU 1974: 100 s. 106fl. I ett siidant fiirfaringssiitl hör inkorporationen iivcn omfatta en he<;liimmelsc a,· det slag som finns i artikel 54.
Den i 2 *föreslagna inkorporationen omfattar ocks~i konventionsbestfönmclser som riktar sig till de fördragsslutande staterna med iiliiggande att
vidtaga åtgärder med avseende på deras nationella lagstiftning. Bcstiimmelser av denna typ kan under inga fiirh;lllanden inflyta i svensk lag. Till
bestämmelser som på grund hiirav eller av liknande skiil m;hte utgå ur
lagförslaget hör artikel 26 teventucllt med undantag av punkt 2 vars funktion i denna artikel förefaller oklarl. artikel .~O och mtikel 39 samt artikel 46
jämte den närmast foregilende rubriken.
Bestämmelsen i andra stycket hör enligt lagriidets uppfattning anknyta
till uttrycket "hehörig myndighet .. sådant det definierats i koden och
endast innehiilla all regeringen fullgör de uppgifter som ankommer p;'I
sadan myndighet.
Lagförslagets senare paragrafer upptar i nera avseenden undantag från
de lagbestämmelser som skall f:!iilla genom införlivandet av koden. Detta
hör uttryckas tydligare än genom den föreslagna bestämmelsen i tredje
stycket av 2 ~- Om laf:!tekniken i remissforsl;iget vidhålls bör stycket utgå
och ersättas genom att till första stycket första meningen läggs orden "'om
inte annat framgår av det följande··. Med den uppbyggnad av lagen som
lagriidet förordat blir det diircmot möjligt alt i sfiillet anknyta de olika
undantagen direkt till de konventionshestiimmelser som berörs.

Konventionen utgiir elt resultat av ett mellanstatligt samarhete för harmonisering av vissa niiringsrättsliga normer p<I linjesjöfartens omdde. I
och med att konventionens bestiimmelser hlir införlivade med svensk lag
skall lagen iakttas av i första hand enskilda linjerederier som är verksamma
i en linjekonferens. Lagen kan iiven komma att filliimpas av svensk dom-

*·

stol i fall av tvist som avses i 8
I lagförslaget upptas i 3 * en regel om begränsad tillämpning av lagens
hestämmelser i fall df1 en konventionsstat brister i ömsesidighet i något
hänseende som föreskrivs i konventionen. Enligt den föreslagna regeln
skall sålunda rättigheter

enlig~

lagen inte kunna ;lberopas av den som hör

hemma i en konventionsstat. om denna stat inte medger motsvarande
rättigheter till den som hör hemma i en OECD-stat.
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Det framg<°ir av vad som anförs i den allmiinna motiveringen tavsnitt 7. I)
1tt dct fiircslagna stadgande! iir avse!I att användas som ett motmcdel i de
.ituationcr 1far en konventionsstat inte uppfyller sina folkriit!sliga forplikdscr. Friigan hur och av vem de: skall

fast~tiillas

att det i en

vi~s

situation

·\ireligger ert konventionsstridigt handlande fr[rn en ansluten stats sida
'erörs dt11:k inte i motiven. Enligt förslagets avfattning torde det komma
1tt iiligga beriirda svenska domstolar niir part yrkar det - och iiven
in.icredericr i deras verksamhet - att göra en egen bedömning av frågan
•m iirmcsidighet samt i vad mi\n en avvikelse från lagen~ bestämmelser
)<ir ifrågakomma i händelse av bristande reciprocitet. Med hänsyn till
nten av hediimningarna synes den föreslagna ordningen vara mindre
iimplig. Om konventionsstridiga iltgärder skall kunna bemötas på ell efcktivt siitt. hör dessutom inte motmedlen göras beroende av medverkan
'riln enskild part. Förslaget får ses mot bakgrund av att det i v:lrt land inte
:onlc vara konstitutionellt möjligt att Higga avgörandet p:I regeringen och
nte heller. si'1 som i Danmark. på ministernivå. Det bör enligt lagrådets
mening ankomma på riksdagen att. när behov uppkommer. genom tillägg
lill eller iindring i lagen besluta i vilken omfattning avsteg skall göras från
agens bestämmelser i förhållande till viss angiven konventionsstat. Om
agrftdcts nu niimnda uppfattning godtas. hlir den föreslagna regeln i 3 ~
11µ{1 ur lagförslaget.

0111 en bestämmelse av ifrågavarande slag likväl skall kvarstå i lagen bör
Jcss utformning övervägas ytterligare. Det är I. ex. inte i alla lägen klart
vad som skall f(lrstå-; med det i paragrnfrn använda uttrycket "motsvaranje riittigheter". Även <1ndra rekvisit i besliimmclsen behöver omprövas.
Bestiimmclsen är enligt specialmotiveringen bl. a. avsedd alt användas
;;om motmedel mot konventionsansluten stat som söker hindra annan
-;;\dan stat att utnyttja sin fördragsenliga riitt att i sin konventionsbundna
handel anlita rederi från tredje land tjfr art. I p. I och 3 och art. 2 p. 4).
Denna fördragsenliga riill gäller oberoende av om tredjelandsrederiet hör
hemma i OECD-stat eller inte. Varför den föreslagna lagbestämmelsen det
oaktat endast tar sikte på fall då ett tredjclandsrederi kommer från en
OECD-stat framgår inte av remissen. I den mån lagbestämmelsen avser
annat iin riillen till tredjelandsseglation är den för vidsträckt. därför att
fördrag~slutande stat inte kan Vllra <;kyldig att låta OECD-stat som inte är

konventionsansluten komma i åtnjutande av rättigheter enligt konventionen.

0
Denna paragraf innehåller enligt sin rubrik de bestämmelser som skall
~iilla om nationellt linjerederi. Huvudbestämmelserna hiirom återfinns
~mellertid i konventionens kllp.

1-11. vilka enligt 2* i förslaget skall gälla

'om svensk lag.
Ett nationellt linjerederi i ett visst land är enligt definitionen i kap. I i
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konventionen dl rederi som h;ir sitt huvudkonh'r rn.:h sin faktiska lednin!! i
det landet m:h som ;ir crkiint s::1som nationellt linjereJcri av det landets
hehiiriga myndighet eller det landets lag. I ,injercdericr som iigs och drivs
av ··a joint vcnturc·· med huvudintrl'sscntcr friin tvi\ eller flera liindcr och
med huvudkontor och faktisk ledning i n;"1got av liindcrna kan enligt en
spccialbcstiimmelsc i kar. I i konventinnen av hehörig myndi!!hct erkiinnas
som nationellt linjerederi i vart och ett av dessa bnder. Huruvida sädant
erkiinnande fr:ln behörig myndighets ~ida. som avses i de bf1da bestämmelserna om nationellt linjerederi i kar. I i konventiont'n. skall vara relaterat
till viss linjekonferens eller ha karaktiir av generell statusfiirklaring utan
anknytning till nilgon hesWmd linjekonferens är niigot oklart i konventionen, men man torde fii utgf1 ifriin att det iir sistniimnda alternativ som iir
det i första hand avsedda (jfr t. ex. art. 2 p. 71. Ett rederi. som urrfyllcr
rekvisiten rörande huvudkontor tlCh faktisk ledning och som r:\tt föreskrivet crkiinnandc silsom nationellt linjerederi. skulle sålunda - ri\ villkor
som anges i artikel I punkt 2 - iiga riitt att bli medlem i vai:ic konferens
som betjänar landets handel med annan konventionsstat.
EG-staterna kommer beroende p{1 Romfördragets etableringsrcgler att
vid tillträde

rc~ervera

sig mot konventionens bestämning av begreppet

''nationellt linjerederi .. tse art. :'! p. 3 i ECJ-förordningcn och p. 1 i den till
förordningen hörande

re~ervationenl.

I en EG-stat kommer begreppet

"nationellt linjerederi"' i sliillct att betyda ett linjerederi som i Romfördragets mening är etahlcrat på den statens territorium. Ett till en EG-stat
hörande rederi. som i niimnda mening iir etablerat i ett flertal EG-stater.
kan sålunda k0mma ifr~tga som nationellt linjerederi i va1:je sådan stat.
oheroende av var rederiet har sitt huvudkontor eller sin faktiska ledning.
Denna vidsträckta innebörd av begreppet .. nationellt linjerederi"' kan. vid
tilliimpning av bestiimmelserna i konventionens artikel I om rätt för natio ..
nellt linjerederi i visst land att pft angivna villkor bli medlem i linjekonferens som betjänar landets utrikeshandel. liitt leda till att nationella linjerederier för en EG-stat anhopas i de konferenser som transporterar den
statens import- och exportvaror. Som antytts i remissen torde det vara for
att motverka detta som be~tiimmclserna i artikel 2 punkterna I och 2 i
EU-förordningen har kommit till. Dessa bestämmelser innebär i korthet
följande. Linjerederier av samma nationalitet i en existerande konferens
skall genom förhandlingar med annat rederi av samma nationalitet avgöra.
om detta rcd.eri skall fä delta som nationellt rederi i konferensen. Besvaras
denna fråga jakande av de förhandlande rederierna. torde det jämlikt
artikel I i konventionen likväl ankomma pfi konferensen att pröva. om de
kommersiella förutsättningarna för att det nya rederiet skall hevilja~ medlemskap i konferensen föreligger (jfr det fiirhållandct att ECl-statcrna enligt
den till EG-föron.lningen hörande bilagan inte reserverar sig mot art. I i
konventionen!. Skulle de förhandlande rederierna inte uprn:°t enighet far
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mecllemsstaten i fråga vidta f1tgärcler för att avgöra tvisten. Ett liknande
mrrarande skall iakttas. n~ir en ny konferens skall hih.las.
Första stycket i 4 ~ i lagförslaget är avsett att vara en motsvarighet till de
närmast av Romfördragets etalileringsregler föranledda hestiimmclserna i
artikel 2 punkterna 1 och 2 i EG-förordningen. Lagförslaget innehåller i
denna del. att friigan huruvida ett linjerederi i Sverige skall fil delta som
svenskt nationellt linjerederi i en konferens skall avgöras genom förhandlingar mellan de svenska medlemmarna i konferensen eller. i frilga om ny
konferens. de svenska rederier som avser att ingå i konferensen samt att
regeringen vid hristande enighet mellan de förhandlande kan utse det eller
de rederier som skall
delta i konferensen.

rn

Eftersom Sverige inte iir hundet av Romfördragets ctahleringsn:gler har
vårt land emellertid inte samma skäl som EG-staterna att reservera sig
mot den snävare bestämning av begreppet "mltionellt linjereueri" som
konventionen innehf1ller eller ~\It införa regler av den typ som förekommer
i artikel 2 punkterna I och 2 i EG-1,)rordningen. Några andra skäl för
Sverige att på denna pun~t följa EG-staterna har inte redovisats i remissen.
Om siidana skäl av tillräcklig styrka inte kan påvisas. bör stadgandel ulgii.
För den händelse lagen anses höra på nu aktuell punkt innehillla ett
stadgande motsvarande EG-förordningens reglering vill lagrfidet framh:'illa. att stadgandet inte bör röra frågan huruvida ett linjerederi skall rn
medlemskap i en konferens eller inte (jfr sista meningen i första stycket av
4 ~). vilket skulle kräva reservation från svensk sida mot artikel I i konventionen. utan avse frågan huruvida ett linjerederi som önskar medlemskap i
en konferens skall kunna få ställning som nationellt linjerederi för visst
land och därmed i den egenskapen fft delta i konferensen i fall den beviljar
medlemskap. I de förhandlingar som avses i 4 ~ första stycket hör iivcn det
rederi som önskar medlemskari i en bestående konferens fä delta (jfr första
meningen i första stycket och art. 2 p. I första stycket i EG-förordningen).
Slutligen vill lagrådet rärcka att. om Sverige reserverar sig ml•I konventionens i k;1p. I upptagna bestämning av termen "nationellt linjerederi ...

*

detta bör komma till synes i lagen. där det nu inte alls frarngftr. att 4 iir ett
undantag från kap. I i konventionen.
I andra stycket av 4 ~ upptas en be~tämmclse enligt vilken regeringen
beslutar vilka organisationer av avlastare som kan f1tnjuta rättigheter eller
ha skyldigheter enligt konventionen. Bestämmelsen har. enligt vad som
uprlysts för lagrådet. till uppgift att ange att det skall ankomma pi\ regeringen att besluta om sådant erkännande som avses i definitionen av
begreppet avlasrarorganisation i kap. I i konventionen. Den föreslagna
bestiimmelsen behövs emellertid inte för detta ändamål. Av detinitionsbestämmelsen framgår. att erkännande av nämnt s.Jag i avsaknad av särskild
lagbestämmelse utfärdas av behörig myndighet. och regeringen är enligt 2 ~
andra stycket i den föreslagna lagen för svensk del behörig myndighet.
Lagrådet föreslår. att också andra stycket i 4 ~ utgår.
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5 och 6 §§
Den liisning som enligt EG-förordningen skall g~illa niir en 'EG-stat
tillträder koden innebär, förutom de nyss berörda siirreglerna om nationellt
linjerederi. viisentligen följande avvikelser från cllc.:r förklaringar till koden
så som lagrildet tolkar dem.
I. I konferenstrafik mellan EG-liinder m:h - vid ömscsidighet - mellan
EG-land och annat konvcntionsanslutet OECO-land giiller inte kodens
artikel 2 om marknadsandelar, utom såtillvida att reglerna om lasttilldclning för s. k. tredjclandsrederi skall kunna åberopas av nationellt linjen:deri i ett utvecklingsland, om rederiet tillhör konferensen eller iir heriitligal
att vinna inträde enligt artikel I punkt 3 i koden (EG art. 4 p. 2 och 3).
Artikd 3 om beslutsordning inom en konferens och artikel 14 punkt 9 l)m
minimiperioder för giltighet av allmän frakthöjning skall inte hcller tilliimpas IEG art. 4 p. 4).
2. I trafik som sägs under I ovan skall part från EG-land inte päkalla
sadant förlikningsförfarande som anges i kodens kap. VI. I förhållande till
part från annal OECD-land förutsäus härvid, förutom ömsesidighet, all
avtal har träffats om något annat förfarande I EG art. 4 p. 5).
3. I annan trafik - dvs. niir artikel 2 i koden i och for sig iir tilliimplig kan ett eller flera av medlcmsrederierna frän EU-liinderna i en konferens
påkalla en omfördelning av de kvoter som enligt koden skulle ha tillfallit
dem. De nya kvoterna kan. om parterna inte är överens om dem och ell
förlikningsforfarande enligt Annex Il i EG-förordningen inte lett till n:sullal, bestämmas genom bindande skiljedom, om parterna är ense om de!
(EG art. 31.
4. I konferenstrafik mellan ell EU-land och ett konventionsanslutct

icke-OECD-land kan - vid ömsesidighet - också medlemsrederier friin
OECD-länder utanför EG delta i omfördelning enligt 3 llVan ( EG art. 4
p. Il.
5. I vissa frågor som anges i konferensavtalet skall i en konferens som
betjänar ett EU-land de nationella linjerederierna friin det landet inte ta
stiillning innan rederierna friln övriga EG-liinder inom konferensen konsulterats (EU art. .51.
6. Artikel 3 i koden skall. nitr den är tilliimplig, tolkas och tilliimpas pii
visst säll i frilga om vetoriitten för nationella linjerederier i de I vit liinder
som betjänas av en konferens (EG-reservationen nr 4). Enligt vad Jcpartcmcntschefen anför iir avsikten all de svenska reglerna skall ansluta till
EG-lösningcn och det förutskickas att man friin svensk sida ocksii skall vid
tilllräde till koden göra reservat10ner motsvarande dem son~ fogats till
EG-förordningcn. Lagrildct har i det inledande avsnillet av deua y11randc
förordat, alt koden. om den antas. skall införlivas med wensk ra11 genom
transformation i .:n översällning som nära följer konvcntionstexten men
med en försiktig omredigering bl. a. så att modifikationerna ptt grund av
anpassningen enligt EG-modellen anges i anslutning till den kodtext

~om
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haiirs. Den omarhetning som hehiivs kan inte ske inom ramen för lagr;iJcts hcfallning mcJ iirendct. Hur de regler som skall rllllls\'ara de nu
fi.ircslagna :i och <i*~ hör utformas i en .,;\dan lag kan diirfiir i11tL· lwdömas i
detalj. I anslutning till texten i lagförslaget kan iindi1 anföras 11i1gra synpunkter som huvudsakligen g<illcr lH:ksii om regkrna skrivs l)ITI vid en
ändrad lagteknisk lösning.
I 5 l$ forsla -.tycket första meningen förutsiills inte 1111ryL·kligen - slllll i
EG··lösningcn - all vedcrhltrande OECD-land iir anslutet till koden. I .agri1dct ifriigas;it1er om inte texten hör lyda: ·· - - - g;ilkr imc i handeln
mellan konvrntiolbanslutna OECD-statcr". Orden '"gör motsva1 ande
regler tilliimpliga·· i den följande meningen synes vidare inte vara ett
adekvat uttryck for vad som iisyflas. Beträffande ömscsidighctsn::kvisitct i
den meningen har lagradct emellertid en mer principiell invändning av

s

samma slag som anförts i anslutning till 3 och som ucksii giillcr ti

:i*

s si-.ta

stycket. Med hanvisning till vad som sagts vid
förorJar lagriidL·t all Je
niimnda villkuren om iimsesidighet fär utgä od1 i stiille1 lagstiftning tillgrips
i fall där det kan hli akrncllt att göra undantag på grund av :..ill ömsesiJigh.:ten hrister. Enligt vaJ som framgiir av motiven till de Jan,.ka forfallningsbcstiirnmebcrna har man vid de norJiska i.lverliiggningar som for.:kummil
ansett sig kunna u1gt1 friln ömsesiJighet i alla rdevanla avseenden inom
samtliga OECD-stater. Mot lien bakgrunden torJc omgiingcn meJ lagstiftning knappast bli aktuell såvitt gäller bestämmeberna i 5 och h §§.
Bestärnmebcrna i remissf()rslaget angi1cnJc tillämpningen av förlikningsföti"aranJel enligt kap. VI i kullen avviker formellt fdn EG-li.isningen

*

genom all i 5 första styåel förfarandet generellt ställs <il sidan inom
OECD-ornrädet tjfr ovan unJer 2). Sista stycket i 'i~. vilket modifierar
första stycket. torJe inte ha annat syfte än att tillgodose Jet siirskilJa
villkoret riirande OECD-slatcr som lagrildet redovisat ovan und.:r 2 i sista
meningen. Eftersom rcmissförslagct avviker frfo EG-fi.irsbgct niir dc1
giiller huvuJregcln om tilliimpligheten av kap. VI i koden m<istc ocksi1
villkoret skrivas om. Nägon begriplig lagtext kan man enligt lagriidels
mening cmcllcrtiJ knappast få. om inte huvuJrcgcln och villkoret förs
samman pä i princip följande sätt: "Inom konferenser st)lll hetjiinar handeln mellan konvcntionsanslutna OECD-stater skall förfarandet enligt kap.
VI i konventionen inte tilliimpas pii tvist som enligt avtal mellan parterna
skall bilLlggas genom annat förfarande." I och för sig stiiller sig lagriiJet
friigande 1ill behovet och funktionen av regleringen med hänsyn till innehiillct i artikel 25 punkterna I och 2 i kom'\:ntioncn.
En jiimfi.irelse mellan hestiimmelscrna i .'i nch 6 ~§ lll:h EC,-texlcn visar
ocksi'1 en Jcl andra skillnaJcr som inle har ii.ommcntcnats i motiven. De
siirskilda föreskrifterna i artikel 5 resp. reservationen nummer 4 i EG-lösningcn hc unJcr 5 och t-. ovan I har inte tagits med i rcrnissförslaget. De
tycks ocksil vara hctingadc av rent interna EG-förh~illandcn. I sista meningen av andra stycket i 5 §finns däremot en avvikelse som inte l"örcfalkr
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befogad. Enligt ECi-förordningen (se referatet under I ovan) förutsiilts dd
inte all dt rederi friln ut vcddingslandet i fräga redan skall vara medlem i
en konferens utan artikel 2 i koden skall ocksii giilla rederi som h;tr riill till
intriide enligt bestiimmelserna i kodens artikel I punkt J. LkrriiffanJc
slutligen 6 första stycket har uttrycken "'ell linjerederi" respektive
"'enighet" filll ersiilla en mera preciserad text i EU-förordningens artikd

*

3. LagriidL'I ifrilgasiitta om inte niigot utförligare text behövs.

H
I den allmiinna motiveringen !avsnitt 7.4.2) diskuteras frägan i vad m<ln
konventionen stiiller kr<tv pil all en ansluten stat skall i sin lagstiftning
införa sanktionsregler som siikerstiiller efterlevnaden av konventionens
bestiimmclser. I det sammanhanget uttalas att artikel 22 i konventionen iir
att se som en sädan bestiimmelse som maste anses förutsätta all sanktioner
skall införas i nationell lagstiftning. Lagrädct finner denna bedömning
tveksam. Artikel 22 anger enligt sin lydelse endast att vissa slags avtal som
ingiis av linjekonferenser - konferensavtal. avtal om marknadsdefning och
lojalitetsöverenskommelser - skall öven:nsstiimma med tilliimpliga krav i
uppförandekoden men fiir innefatta andra föreskrifter, om de inte strider
mnt koden. I denna bestiimmelse behöver inte inliiggas nilgot krav pii all
nationella sanktionsregler skall införas av en stat som tillträder konventionen. Inte heller av annan konventionsbcstiirnmelse framgiir nt1got \{1dant krav. Hestiimmdsen i artikel 22 synes lik väl ha ställ i blickpunkten
vid de överläggningar om hur uppförandekoden bör tillfönpas som med
svenskt deltagande ägt rum mellan ett antal viisteurnpeiska stater. Enligt
vad snm anförs i motiven har diirvid den gemensamma bediimningen
framkommit att ett avtal av sädant slag som anges i artikel 22 hör anses
ogiltigt i den del avtalet strider mot koden. Enighet har även riltt bl. a. om
all ett siidant avtal hör kunna i sin helhet iisidosättas. om den ogiltiga dekn
varit viisentlig för iivriga delar av avtalet.

*

I första stycket av 7 upptas i lagförslaget en sanktionsregel enligt vilken
villkor i konfen:nsavtal som inte uppfyller de krav som stiills i konventionen är ogiltigt i den del det strider mot konventionen. Samma ogiltighetspäföljd föreslås giilla hetriiffande avvikande villkor i avtal om marknadsJclning och lojalitetsöverenskommclser. Enligt den föreslagna regeln
torde varje villkor som ingär i exempelvis en poolavtal och som innehiir en
avvikelse friln en tvingande regel i koden vara att bedöma som llgiltigl.
oavsett vad som i övrigt överenskommits och utan hiinsyn till andra
föreliggande omstiindigheter. Enligt lagrådets mening kan en sitdan ~tel
ogiltighetsregel komma att medföra oförutsebara verkningar od1 i vissa fall
leda till en tillfönpning som inte iir avsedd.

*

I 7 andra och tredje styckena fliresliis ogiltighetsreglcr iiven pa vis-,a
punkter utanför det omriide som berörs av artikel 22. Dessa li:ir\lai,: g;iller
avvikelser friin konventilmens bestiimmclse i artikel 13 punkt I om fra~t9
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ariffer samt avvikeber friin de fiirfarandereglcr vid allmiinna höjningar av
raktema och införande av tilbggsavgiftcr som finns i artiklarna 14 ocl1 l<L
~nigan om liimplighcten av sanktioner mol konventionshroll pii lllllfiidct
llanfiir artikel 22 behandlas relativt utförligt i motiveringen. lkpartenentschcfen stannar för att siidana sanktionsrcglcr in le hör inf.:iras. Lagriilct delar i huvudsak de synpunkler som anförs i denna del och anser alt
·i.irslagen i 7 ~andra och tredje styckena hör utgii.

Med anledning av det anförda föresliir lagriidcl att ogiltighctsregeln
iegriinsas att avse avtalsvillkor

\(llll

avviker fdn konventionens tvingande

JCslämmclser om konferen\avtal, avtal om marknadsdclning och lojalitcts)vercnskommclscr samt all förslaget i denna del ges fiiljande lydelse:
"Villkor i konferensavtal som inte uppfyller dc krav som stiills i konventionen kan förklaras vara ogiltigt i den del det strider mot konventionen.
Dc:tsamma giillcr i fräga om villkor i avtal om marknadsdclning och i
lojalitctsövcrcnskommelsc. ''
Lagriidet vill påpeka all, om avsikten iir att fullfölja den uppfattning som
framgätt som ett resultat av övcrviiganden inom den viisteuropciska liinderkretscn, förslaget cftc:r mönster av regeln i 36 ~ forsla stycket andra
meningen avtalslagcn ( 1915: 218) synes höra kompletteras med en bcsliimmclse om att ett avtal i vissa fall skall kunna ogiltigförklaras i sin helhet.

Vilka överväganden som ligger bakom prc:ciseringen i denna paragraf av
gränserna för svensk domstols behörighet i miil om tilliimpning av den nya
lagstiftningen framgiir inle av remissen (jfr spc:cialmotiveringen och avsnill
7 .6). I de danska lagbestiimmelserna finns en jurisdiktion-,hcstiimmclse av
samma innebörd. Med hiinsyn till svärigheterna att hcdiima vilka rc:gkr i
koden som är av beskaffenhet att kunna genomdrivas domstolsviigen iir
det inlc: möjligt att bedöma, om regeln iir piikallad lH.:h

lllll

den har fatt den

liimpligaste utformningen. Den ger emclkrtid gc:nom hestiimmdserna i
första stycket d och i andra stycket utrymme för en relativt fri bedömning
av domstol;1rna, som därvid bör kunna använda sig av principer niir dd
giillcr bc:hörighetcn som har kommit till uttryck i praxis pä andra liknande
rii1tsomriiden.
Den särskilda prt:!>kriptionsrcgcln i sista styckd forefallc:r att kunna
llllkas alltför vitt genom att det talas om en fordran "som hiirrör ur" cll
siidanl riittsförhiillamlc som iir reglerat i konventionen. Vidare iir uttry1.:ket
"inom tvii iir efter det all fordringc:n uppkom dlc:r sex miinadcr ehc:r det att
internationell förlikning avslutades" inte entydigt. Om det inte strider mol
vad som har avsells kan hestiimmdsen liimpiigcn lyda: "En fordran som
grundar sig pii ett riittsfo1foillandc som är regkrat i konventionc:n iir preskrihnad, om talan inte har viickts inom tvii iir dtcr dd att fordringen
uppkom. 1lar inom den tiden siidant förlikningsforfarande som ange~ i kap.
VI i kllnvcntioncn inklls, preskribc:ras fordringen sex miinadcr dter det
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att fiirfararn.kl avslutades, om inte preskription intr:iffar senare enligt
tvibrsregeln."
Slutligen kan anmiirkas. all 1.kn föreslagna preskriptionsregcln inte siitter niigon griins för riill att med stöd av nitgon hestiimmclse i lagen vacka
talan i annat hiinscendc iin i friiga om li.lrdrings;rnsprii).;, dvs. cxempclvis
inle fi.ir talan om faststiillande av riill till mcdlcmskap i en konferens dler
om ogiltighet av ett avtabvillkor. Av ell företett utkast till infiirlivandc av
koden med engelsk lagstiftning framgiir, all preskriptionsregcln 1liir mer
generellt angells avse tvist i anledning av tilbmpningen eller genomforandd av koden. Motiven i remissen tyder pii all en relativt kort talcfrist
funnits behövlig i fri\ga om de rättsliga relatiirnerna överhuvudtaget inom
en linjekonferens. Om detta iir en riktig tolkning, hiir pn:skriptionsn:gt'ln
byggas ut.

Partshehörigheten. dvs. förmågan att vara part i riillegiing. följer riittssubjcktivitcten. dvs. flirmiigan att vara hiirare av riittighctcr orh

~l\yldighc

ter. Endast den som kan forviirva riillighcter eller ikliida sig skyldigheter.
<lvs. fysisk och juridisk person. kan alltsii inta sliillning som part i process
(se 11 kap. I ,lch 2 §§ riiltegiingshalken). Som ht'rörls i remissen. torde en
linjekonferens inte kunna betraktas som n;igot riillssuhjekt. I ,injckonkrefö
är närmast en samlingsheteckning pii kontrahenterna i ell för internationell
linjesjöfi.1rt triiffat samarbetsavtal mellan rederidrivande riillssuhj.:k1. Niigon ändring hiirav llmk inlt: vara avsedd i konvcnti~men (jfr defini1ionen i
kap. I i konventionen). Av vad som nu sagts följer. all en linjekonferens
inte för närvarande kan vara part i rättcg;rng. Enligt besliimrnelsen i arl ikel
26 punkt I i konventiom:n skall fordragsslutande stal tilldela linjckonfcr.:nser och avlaslarorganisationcr den hehlirighct som är nödviindig för
tillämpning av konventionens kapitel V I. som handlar om bil;iggandc av
tvister. Konventionsbe ... tiimmclscn n;imner siirskilt behörighet f1:ir li1\jekonfcrens eller avlastarorganisation all "i sin kollektiva egenskap" kara
och svara siisom part. Den nu berörda konventionshcsliimmeben har

s

föranlcll föreskriften i 9 forsla stycke\ i rernissfor.,Jagct, enligt vilken en
linjekonferens eller avlastarorganisalillll kan vara part i tvister som avses i

*

8 i förslaget. En liknande föreskrift har upptagits i 7 !:i i den dansb lagen
om linjekonferenser. Till den del stadgantlct i 9 s första styck.:! av!'.er
sådana avlaslarorganisationer som iir jurilli'>ka pers1111er iir det ohi:hilvligt.
All sädana avlastarorganisationcr iiger partsbehörighet följer redan av I I
kap. 2 9 riillegiingshalken. I den m[in det for.:slagna sladga11dc1 avser
linjekonferenser o.::h sädana avlaslarorgani ... ationer som saknar juridisJ.;
personlighet innebiir det den avvikelsen friin giillande riill. att n;igon som
inte kan fi.irviirva rällighetcr eller iidra sig förpliktelser utrustas med parhhehörighet. En riiltegiingsordning eller annat forfarande. som syftar till ;11t
nä riillsligt verksamma avgi.lranden av tvi~ter. kan inte fylla sin uppgift nitr
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pil ena eller biida sidor förekommer part som inte kan beriill igas eller
förpliktas till niigonting i saken. Det kan möjligen förefalla ligga niira till
hands att som en iltgiin.I for anpassning till konverllionen Lillskapa regler
som skulle göra linjekonferens till riittssubjekt. Elt sitdant förfaringssiill
skulle emellertid av allt att döma flirfela sill syfte. därför att en linjekonferens i konventionens mening inte torde kunna bcstii bara av ell enda
riillssubjekt (jfr konventionens bestiimning av begreppet linjekonfcrens).
För niigon speciell lagstiftning av den typ som finns i 3 kap. sjiilagen ges
inte nägot underlag vare sig i konventionen eller i remissen.

*

Den föreslagna regeln i 9 första stycket är, till den del den handlar om
linjekonferens m:h avlast<irorganisation utan juridisk personlighet, av siidan bt:skaffenhet att dt:n i va1jt: fall inte bör ges tilliimplighet pii ett
vidsträcktare omriidt: iin konventionen gör nödvändigt, dvs. vid internationell medling som avscs i kap. VI i konventioncn.
I anslutning till frågan om partshchörighet for linjekonfcrcns mii niunnas
att konventioncn. fastän den i vissa avseenden behandlar konfcn:nsen som
om den vore ett rättssubjekt, inte tycks innehålla ni1gra hestiimmclser om
vem som äger företräda en linjekonferens "i dt:ss kollektiva egcnskap"
(frånsett speciella fall såsom mottagande av delgivning). I avsaknad av
klara bestämmelser om annat får åtminstone for svensk riitts del i st1 fall
antas gälla, att linjekonft:rens som kollektiv inte kan handla annat iin
genom samtliga medlemmar i förening.
Medlem kan härvid upptriida personligen eller genom legal stiillflirctriidare eller genom ombud som befullmiiktigats av medlemmen i konferensavtalet eller pii annat siilt. Konventionen förulsiiller 3itsom praktisk! niirliggande att sådana representanter som avses i artikel 21 niir sil behövs
befullmaktigas att i lämplig omfattning fatta beslut för konfercnscn. Det
~om nu sagts har - thinsett vad som rör representation enligt artikel 21 motsvarande tilliimpning pil siidan avlastarorganisation som inte har karaktiir av juridisk person. Emellertid bör piipekas att konventionen ibland
tycks utgå ifrån att en linjckonfcrt:ns kan vara företrädd av n<lgon som inte
hiirleder sin behörighet friin samtliga medlemmar i konferensen. I bcstiimmelsen i artikel 26 punkt 2 anges si\lunda, att om "cn konferens" godtagit
eller förkastat en av förlikningsmlin framlagd rekommendation. varje medlem av konferensen därmed skall anses ha godtagit eller förkastat rekommendationen. Om innebörden hiirav iir, att nägon utan bemyndigande fr<'in
konferensmedlem skall kunna med bindande verkan för denne godta eller
förkasta förlikningsförslag, finns anlednint; för Sverige att reservera sig
mot bestämmelsen såsom ur riiltssiikerhetssynpunkt otillfredsstiillandt:.
Delsamma giillcr beträffande den likaledes i artikel 26 punkt 2 upptagna
hestiimmclsen att avlastarorganisation utan bemyndigande fr:in medkmmarnas sida skall iiga all med bindande verkan för dem godta eller flirkasta
fört ikni ngsforslag.
I 9 andra stycket i lagfi.irslagct anges, all

*

dl

linjert:deri. som iir mcdlem
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i en konferens och som har siite hiir i riket. iir hehörigt att ta emot
delgivning för konferensen och att sådan delgivning "df1" skall anses ha
skett med varje medlem i konferensen. Det tillfogas att motsvarande giiller
f(ir en organisation av avlastare och för medlem i sf1dan organisation.
Innehörden hiirav torde vara. att en hiir i riket domicilierad medlem av en
avlastarorganisation iir hehörig att ta emot delgivning för organisationen
och all delgivning som medlem med stöd av denna behörighet mottagit
anses ha skett ocksil med övriga medlemmar i organisationen. Dessa
bestämmelser torde vara föranledda av artikel 26 punkterna I h och I c i
konventionen. De avviker emellertid i skilda hiinseenden från konventionen. Bestämmelsernas tilliimplighetsomri'1de iir sillunda inte begriinsat
till medlingsförfarande enligt kap. VI i konventionen (jfr ingressen till
artikel 26) utan gäller ocksft i exempelvis riittegiing. Behörigheten för
medlem i linjekonferens eller avlastarorganisation att pii konferensens eller
organisationens vägnar motta delgivning är i konventionen men inte i 9 *
andra stycket begriinsad till fall dft konferensen eller organisationen inte
har något i vederhörlig rirdning registrerat huvudkontor. En till en konfert:ns eller avlastarnrganisation ställd undt:rriittelse som överbringas till
konferensen eller organisationen på annat sätt än genom medlem. t. ex.
genom att sändas till registrerat huvudkontor. gäller enligt konventionen
men inte enligt 9 * andra stycket som en underriittelse till var:ie medlem i
konferensen eller organisationen.
De i artikel 26 punkterna I b och I c avsedda hestämmelserna iir ur
rättssäkerhetssynpunkt diskutahla. Försiktigheten talar därför för att i vart
fall intt: ge bestämmelserna i 9 * andra stycket ett vidare tillämpningsomrf1de än en anslutning till konventionen gör nödvändig. Bestämmelserna bör
m. a. o. endast tilliimpas i medlingsförfarande enligt kap. VI i konventionen. Även i övrigt torde bestiimmelserna i 9 *andra stycket höra anpassas till vad konventionen kräver (jfr 56 9 i den danska kungörelsen om
linjekonferenserl. I riittegång kommer med den nu angivna ordningen
vanliga delgivningsregler att gälla.
10

*

Kap. VI i konventionen innehåller omfattande regler (art. 23-46) om ett
internationellt förlikningsförfarande för hiläggande av tvister angående
tillämpningen eller verkställandet av föreskrifterna i uppförandekoden.
Förlikningsförfarandet beskrivs vara obligatoriskt men parterna i en tvist
är enlig! artikel 25 punkterna I och 2 i princip oförhindrade att avtala om
att tvisten skall biläggas i annan ordning.
Artikel 25 punkt 3 upptar bestiimmelser om förhållandet mellan det
internationella förlikningsförfarandet enligt kap. VI och den tvistemålsordning som tillhandhålls enligt nationell lagstiftning. Det stadgas diir att
forlikningsförhandlingar. som har inletts. har företräde framför ett förfarande enligt nationell lag. Vidare föreskrivs att om en part har påhörjat ett
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riithli!!t fiirfarande enli!!t nationdl lag utan att anlita internalionell förlikning. det naliondla fiirfarandcl p;\ hegiiran av motparten skall avbrytas och
lvisten hii11skj11tas till internationell fiirlikning cnli!!t kap. VI.
I den allmiinna motiveringen (avsnitt 7 .fl) uttalas med hiinsyftning på de
niimnda bcstiimmelscrna i artikel 25 punkt 3 att tilltriide till konventionen
forpliklar konn:nlion,qafcrna alf införa sildan lagstiftning alt en anhiingig
talan skall avvisas om fiirlikningsförfarande enligt konventionen p[1giir
eller p:ikallas. I överensstiimmelse med denna uppfattning tas i 10 9 lagför-.;Jaµet upp li'ireskrifter om att riittcn skall avvisa en talan dels niir denna har
viickls efter det att hegiiran om internationell förlikning har framsrnllts och
dels. p;·1 he!!iiran av part. niir talan eljest viickts i en fr{1ga som enligt
k11nventionen kan bli föremiil för internationell förlikning.
L1griidet ifriiga.;;iitter. om bestiimmelserna i artikel 25 punkt 3 i konventionen i sjiilva verket har den innebörd som angetts i motiveringen och som
föranlc11 fiirslaget i Hl 9 11m avvisningsregler. I konventionsbestiimmclsen
siigs endast att inledda fiirlikningsflirhandlingar .. skall ha fiiretriide .. framför ett fiirfarande enligt nalionell lag. i den engelska texten ··shall have
precedcnce'". och vidare alt fiirfarandet enligt nationell lag pil begäran av
part ··shall he stayed ... Sistniimnda uttryckssätt torde i engelsk! lagspri'1k
ink inndatta annal eller mer iin ett uppskov av exempelvis en dom eller en
förhandling till ett senare 1illfiille. Konventionstexten synes diirför i sig inte
lvinga till slutsatsen. alt om Sverige tilltriider konventionen. en vid svensk
domstol anhiingig talan miiste vika för ett fiirlikningsfiirfarande enligt
konventionen pil del siittet att talan skall avvisas. Det iir att miirka att ett
internationellt fiirlikningsförfaramlc inte med niidviindighel leder till ell
slutligl avgiirande av en uppkommen tvist. Ett slutligt. for parlerna bindande avgiirande kommer enligt artikel 38 till stiind endast i den miin
parterna godtar den rekommendation av förlikningsmiinnen som förfarandet skall utmynna i. I angivna fiirh:11lande ligger enlig! lagrf1dets mening ett
starkt skiil for att en anhi111gig talan i en frii!!a som iir eller kan hli fiirenlill
for clt fiirlikningsfiirfarande enligt konventionen i stiillet for art avvisas bör
förklaras vilande i avbidan pf1 resultatet av förlikningsfiirfarandet. Med en
~[1dan

(>nlning undgi'ir man iiven att kärandcparten utsiitts för risken att lida

riittsfiirlust genom preskription om förlikningsförhandlingarna skulle bli
resultatliha.
I .agriidet fiiresl{1r med .;;tlid av det anförda alt hestiimmelserna om det
inbi.1rdcs fiirh{illandet mellan riittegång och fiirlikningsförfarande utformas
pil fiiljandc siilt:
· · i\fal angiiende tvist som avses i t8 ~) skall förklaras vilande om.

I. t vi..,tcn riir en fräga som iir förem?il för internationellt förlikningsförforande enligt hestiimmclserna i kap. VI i konventionen.
2. tvisten inte har varit föremiil fiir internationellt förlikning..,fiirfarandc
som nvs<.; saµts 11ch nilgon av parterna p;lkallar att tvisten skall hiinskjutas
till siidant liirforandc.
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liar miil förklarats vilamk enligt första stycket. fiir det iitcrurrtagas niir
forlikningsförfarandet har avslutats utan att fiirlikning ni'1tts eller det visas
att frilgan om förlikning eljest har fiirfallit. ..
l:!ochl.3**
I konventionens artikel W f11iiggs de fordragsslutamk staterna att. utom i
vissa angivna fall. erkiinna en si'u.lan rekommendation som avses i k;1r. VI
av konventionen som bindande mellan de rarter som godtagit den. samt rii
hegiiran av nf1gon av parterna lfita verkstiilla den som en lagakraftiigande
dom. Lagr{idct har i yttrandet vid 2 * anmiirkt. att artikel _N som sildan.
dvs. s;lsom en anmaning till fördragsslutande stater. inte kan tas med i en
wensk lag. Remissforslagct innehiiller emellertid ock.sil i 12 och

I)**

motsvarande hestiimmelscr i form av materiella regler om erLinnande och
verkstiillighct. I den formen skall regleringen naturligtvis tas med om
konventionen antas. I friiga om utformningen skulle det enligt lagr{1ders
mening vara till fördel. om hestiimmelserna - liksom motsvarande regler
angf1ende utliindsk skiljedom i lagen ( 1929: 147) .om utliindska skiljeavtal
och skiljedomar - uppdelas s;i att giltighets- och vcrkstiillighetsbestiirnmclserna hiills isär. Lagriidet fiiresliir. med vissa niirmast redaktionella
iindringar ocksf1 i övrigt. att 12

*!eller den motsvarande paragraf som en

omarbetning av lagförslaget kan leda till) riir nedan angiven lydelse. I frilga
om innehiinkn av uttrycket "parter som godkiint" en rekommendation
hiinvisas till vad lagrådet har anf\irt i an~lutning till 9

* andra stycket i

lagfiirslaget.
"'En rekommendation som har utfärdats vid ett fiirlikningsförfarande
enligt kap. V I i konventionen giiller hiir i riket mellan rarter som godkiint
den. om inte den part mot vilken rekommendationen fiheroras visar.
I. att någon av de parter som godkiint rekommendationen inte var
behörig till det.
2. atl riitlsstridigt tvång eller svikligt förledande inverkat vid tillkomslcn
av rekommendationen. eller
). att tillsiittandet av förlikningsmiinnen eller förlikningsförfarandet
st[1tt i strid mot bestiimmelserna i knnventionen.
En rekommendation giiller inte heller. om den iir oförenlig med grunderna för riittsordningen hiir i riket.
Om nilgon av de omständigheter som siigs i första och andra styckena
föreligger i frilga om endast en del av en rekommendation. skall denna gälla
i i\terstilen<le delar. om de kan siirskiljas. ··
De nu föreslagna iindringarna behiiver inle föranleda att bestämmelserna
i I)* sildana de utformats i remissfiirslaget behöver tindras. Hestiimmelsen
om att avskrift av en rekommendation mf1ste vara bestyrkt av myndighet
iir dock enligt lagrildets mening oniidig och hör ersättas av en sedvanlig
regel om krav pil bestyrkt avskrift. Ocksii hetriiffande s<1dan översiittning
som sägs i första stycket hör krävas alt den skall vara bestyrkt.
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'/.: rt!(I t riit!a 11t!c I

Lagen föreslås träda i kraft den dag n:geringen liestiimmer. Lagen skulle
farigenom. i friinvaro av siirskilda övergångsregler. hli tilHimplig p;"i avtal
;om ingiitts av en linjekonferens iiven före lagens ikrafttriiuande. Betriifr·ande en lietydclsef111l avtalstyp. avtal om marknadsdclning. föreskriver
konventionen en övergilr1gsperiod om högst tvil iir men denna period
riiknas frfm konventionens ikrafttr:idande (art. 2 p. IOl. Oe spörsmi\I som
kan uppkomma i samliand med lagens tilHimpning pf1 existerande affiirsforhiillamlen har inte lielysts i remissen. Behovet av siirskilda iivcrg{1ngsreglcr synes liiira överviigas i det fortsatta lagstiftningsarlietet.
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vid rcgeringssammantriidc
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N:tnarandl•: stal sminislern l'alme. ordforamk. m:h sl<1t'>r~1dcn I. Carbsnn.
Lundkvist. Fcldl. SigunlsL"ll. (l11s1ahson. Leijon. H_iclm-Walll'n. f'clerson. Andersson. R.aincr. Bmlriim. Görans\on. Cirauin. Dahl. R. Carkson.
l-lnlrnherg. Hellstriim. Th1111horg

Fiin·dragandc: slatsriidct Boslriim

Proposition om Jag med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser

Anmälan av lagrådsyttrande
Föredraganden anmiiler lagriidcts yttrande 1 över förslag till lag med
anledning av Sveriges tilltriide till konventionen den 6 arril 1974 om en
uppför;indckod frir linjekonferenser.
Föredraganden redogör for lagrådets yttrande och anför.
Lagrftclets helhetsomdöme om konventionen iir att denna bedömd som
riittsreknisk produkt framst:lr som föga ägnad all liiggas till grund för
lagstiftning. J,aJ:!ff\det har vad giillcr metoden för att införliva konventionen
med svensk räll fiirordat att n[1gon typ av transformation kommer till
anviindning i stiillcr fiir den inkorporation som anviints i remitterade förslaget.
Jag kan dela

lagr~idets

helhetsomdi\me om konventionen som riittstek-

nisk produkt. Emellertid labr - som jag framfört i lagrildsremissen numera starka skäl för att Sverige tillträder konventionen och den omstiindighctcn att lagstirtningsprodukten hlir svårtillgiinglig föranleder mig inte
till annan bedömning av anslutningsfrågan.
Vad giillcr metoden för att införliva konventionen med svensk rätt vill
jag hi"invisa till vad jag anfört i remissprotokollet om att det bäst gagnar de
kommersiella intressenterna - inte hara i Sverige - att man inte genom
omredigering skapar osiikerhet iiven i frågan om det föreligger skillnader
mellan den nationella lagstiftningen och konventionens grundtext. För de
kommersiella intressenterna m:'lstc koden i dess ursrrungsvcrsion under
alla ornsWndighetcr vara viigledande eftersom det rör sig om internationcl1

[k,h1t om la)!riidsrcmi" fattat vid rc)!crings~ammantr:idc den 17 mars 198~.
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la kommersiella fiirhflllanden. Jag kan diirfor inte hitriida lagrådets förslag
an!!iiende infiirlivandemetoden.
Ffler lagri1d-;fiiredragningen har granskning av iiver-;iittningen skett varvid smiirn: justeringar har gjprh i vissa delar.
Jag gf1r nu iiver till att hehandla de olika frägor som tas upp i lagr{u.Jets
yttramle.

Lagrildct framfiir principiella inviindningar mot att endast en av de fem
autentiska texterna förklaras giilla snm svensk lag. Den metod som anviints i remitterade förslaget innehiir givetvis att den engelska versionen
krnmner att giilla som svensk lag medan de övriga autentiska texterna
endast kan fii hctydelsc som hjiilpmedel vid tolkningen av den engelska
texten. Enligt min mening skulle det emellertid inte vara liimpligt att Ji\ta
samtliga autentiska texter giilla som svensk lag. Det skulle givetvis kunna
medföra wi'1righeter om I. ex. den kinesiska texten införlivades med
svensk riitt. Eftersom det fiir den som i forsta hand har intresse av koden
;ir naturligt att arheta pil engel.~ka. anser jag det iindamT1henligt att cmlasl
den engelska texten införlivas med svensk riitt.
I sin kommentar till 2 ~ i remitterade förslaget pilpekar lagri'tdet hl. a. att
vissa av artiklarna i konventionen riktar sig till de fordragsslutande staterna och att dessa foreskrifter inte iir av den karaktiiren att de kan
förklaras gälla som svensk lag. Jag hitriider lagrådets förslag att artiklarna i
friiga utesluts ur lagen. Detta innebiir att kap. I-V samt kap. VI art. 232.:'i. 26 (2). 27. 29. 31-38 och 40-45 i konventionen i sin engelska text bör
giilla som svemk lag. Emellertid medför den omsttindighcten att t. e.x. art.
26 (Il i konventionen inte kommer att giilla som svensk lag att vissa diir
ing:'icnde moment mäste tillföras den svenska lagen pi\ annat siitt eftersom
de till sitt innehåll iir föreskrifter riktade till de kommersiella parterna. De
riir ordningsfrilgor om att ange adress o. d. Föreskrifterna i fr[1ga har diirfor
tillförts lagen i 8 ~.
Jag hit räder iiven lagrådets förslag vad gäller formuleringen av regeringens roll vid tilHimpningen av lagen.

Lagr;"1det har i sitt yttrande över 3 *i remitterade förslaget piltalat sv{irigheterna att söka liisa prohlcmet med hristande reciprocitet och motmetld
som reaktion häremot. Eftersom konstitutionella skäl hindrar den lösning
som valts it. ex. Danmark har i remitterade förslaget bedömningen av om
reciprociteten brister lämnats till domstolarnas prövning. Lagnldet förordar att paragrafen utgår och att - om förhilllandena ger anledning diirtill riksdagen ffir ta sliillning i ett eventuellt konkret fall av bristande reciprocitet och att diirvid riksdagen även har att ta ställning till metoder att reagera
mot detta.
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Silsom jag anfört i motiveringen i remissen kan det komma att hli aktuellt
med en mer generell motmedelslagstiftning med en utformning som i
huvudsak överensstiimmer med den lagstiftning som redan finns i vissa
ECi-l:indcr m:h som fiirhereds i iivriga. De skiil lagriidet redovisar mot 3 ~i
remissen finner jag övertygande m:h jag hitriider alltsf't fiirslaget att raragrafcn utg<"1r. Fr<°1gan om mot medel kommer jag att anmiila i annat sammanhang.

Mot 4 ~ första stycket har lagr:idct den inviindningcn att utformningen
ger intryck av att iivcn Sverige iir bundet av etableringsreglerna inom EG.
Vidare anför lagri\det att hegriinsningen i riitten fiir nationellt linjerederi att

fi\ deltaga i konferens inte iiverensstämmer med konventionen varför i
sildant fall en svensk reservation mot konventionen ptt denna runkt skulle
vara niidviindig. Sammanfattnin!!wis anflir lagrådet att raragrafens fiirsta
stycke torde kunna utg~\ eftersom konventionens regler avses gtilla. I
konventionen stadgas niimligen att frågan om nationellt linjerederi avgörs
antingen genom nationell lagstiftning eller av hehiirig nationell myndighet.
Om paragrafens första stycke utgår innchiir detta att niigon nationell lagstiftning i frägan inte finns och att alltsii beslut fattas av nationell behörig
myndighet - enligt 2

* regeringen

- vilket iir avsikten enligt 4

* förslet

stycket.
Hiirtill vill jag anfiira följande. A vsiktcn iir inte all inskriinka tilliimpligheten av konventionen vad gäller innebörden av kodens definition av
natillflcllt linjerederi. Som lagrildet påpekar giiller enligt konventionen att
ett linjerederi som urrfyller vissa krav betriiffande anknytningen till ett
land for att vara nationellt linjerederi dessutom skall crkiinnas som sådant
:iv hehörig myndighet eller enligt landets lag. Om nationell lagstiftning inte
innehiiller nftgot stadgande som kvalificerar ett linjerederi som nationellt
linjerederi giillcr siiledes automatiskt enligt konventionen att heslut om
erkiinnande faltas av behörig myndighet - i remit1crade förslagets 2 ~
regeringen. Emellertid innehåller EG-förordningen pil denna runkt ett
moment som utgör ett tilHigg till konventionens definition av ·'nationellt
linjerederi''. Avsikten enlir,t EG-förordningen iir bl. a. att friigan om vilket
eller vilka rederier som skall rn delta i en viss konferens med ställning som
nationellt linjerederi skall i första hand hestämmas efter iiverliiggningar
mellan de berörda rederierna. Detta förfarande är viil förenligt med konventilrnens krav att cll nationellt linjerederi skall ha sitt huvudkontor och
faktiska ledning i det aktuella landet. Endast det rederi som uppfyller dessa
krav kan vara aktuellt i överl~iggningar i fd\gan. Konventionen föreskriver
vidare att rederiet skall vara erkänt som nationellt linjerederi enligt nationell lag eller av nationell behörig myndighet. Den i remitterade fiirslaget
förordade lösningen är all svensk lag anvisar iiverliiggningar mellnn berörda rederier och - om enighet inte uppnås - beslut av regeringen för att
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avgiira vilket eller vilka rederier som i en viss konferens har sUillning av
svenskt nationellt linjerederi. N;°1gon reservation pf1 denna punkt mot konventionens föreskrifter iir siilcdes inte aktuell för svenskt vidkommande.
La!!riidch filrslag alt 4 ~ t rcdic ... ty1:kct om avlastare utgiir sii-;11111 övcrlllidigl k:111 jaf:! godta.

i\ngilcndc fiir'ita stycket har lagr<ldet framfört hl. a. samma pf1pekande
om ömsesidighet som hetriiffandc 3 §i remitterade förslaget. Lagriidet har
vidare föreslagit att det utsiigs att undantaget giiller konventionsanslutna
OECD-statcr. detta fiir att uppnil likhet med EG-forordningen. Jag delar
lairrådets r1sikt ang1iende frägan om \imsesidighet och kan vitsorda intresset av övercnsstiimmelse sii liingt möjligt med EG-förordningen iiven om
konvcntionsanslutningen iir underförstådd. Konventionen och därmed lagen jiimte diiri intagna umlantagsregler kan dock aldrig giilla i en handelsrelation om inte hiida parter är konvention<;anslutna. Eftersom "konventionsanslutna" i lagriidets fors lag iir överflödigt och ett förtydligande i
detta sammanhang skulle kräva motsvarande förtydligande p<°1 andra smilen anser jag inte att hestämningen hör tas med.
Beträffande tredje stycket i paragrafen har lagrf1det föreslagit en annan
utformning av stadgandet angående tillämpningen av kap. VI i konventionen. Jag bitriider lagrådets förslag i denna del. vilket medfiir att tredje
stycket kommer all ingf1 i första stycket såsom ett tillägg till detta.
Jag godtar lagrådets påpekande heträffande andra stycket.
Eftersom 3

* i remitterade förslaget föreslf1s utgå kommer denna para*·

graf att betecknas 4

Jag godtar lagnldets ri'trekande. Första stycket av hcstiimmelsen - som
föreslås diirför fä följande lydelse:

nu betecknas

.'i* -

'"Niir en linjekonferens tilliimrar mlgon form av marknadsdelning enligt
art. 2 i konventionen. sk;tll den lastvolym omfördelas som enligt konventionen varje grurp av nationella linjerederier hemmahörande i OECDstater eller linjerederier från OECD-stater som deltar som tredjelandsseglare iir beriittigade till. om inte heslut om annat fattas av samtliga rederier
som iir medlemmar av konferensen och omfattas av omfördelningsrcglcrna. Beslut om omfördelning skall syfta till all ge samtliga s:°1dana rederier en riittvis andel av konferensens trafik.··
Tredje stycket av paragrafen hör utg;°1 av samma skäl som 3 ~i remitterade förslaget. Frågan om motmedel vid bristande reciprocitet avser jag att
ta upp i senare sammanhang.
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Lagriidet har föreslagit en mera inskriinkt ogiltighetsn:gd än t.kn sllm
finns i n:mitterade förslaget. Pii de skiil lagrildet anfört godtar jag lagriidet s
förslag med hänsyn till att en ev. bristande överensstiimmelse med andra
nationella lagstiftningar i den viisteuroreiska liinderkretsen synes bli marginell.
Jag ansluter mig till lagriidets bedömning att bestiimmclsen behöver
kompletteras med en möjlighet att avtal skall kunna ogiltigförklaras i sin
helhet, efter mönster fr[in avtalslagen.

Jag ansluter mig till lagrådets bedömning och godtar lagriidets förslag till
ändrad utformning av preskriptionsregler för penningfordringar. Som lagddet pilpekat hör preskriptionsregler även finnas för andra krav iin pcnningfordringar. Vad gäller preskription av talan niir förlikningsfi.irhandlingar enligt konventionens regler föregfill talans vih:kande bör samma regel
gälla som för penningfordringar.
Med hänvisning till vad jag nu har sagt hör numera 7 tredje stycket ges

*

följande lydelse:
"En fördran som grundar sig pii ett rii11sfiirhi1llande som i1r reglerat i
konvcntionen iir preskriberad. om talan inte har viil:kh inom tv<i iir efter
det att fordringen uppkom. Har inom den tiden s[idant forlikningsförfarande som anges i kap. VI i konventionen inleth. preskriheras fordringen
sex milnader efter det att förfarandet avslutades, om inte rn.:skription
intriiffar senan: enligt tviiiirsregeln. Uiiller talan annat iin penningfordran
ri.iknas tiden friin det att den omsti1ndigheten intriiffadc som yrkandet
hanför sig till. ..

Lagr;idet har riktat principiella inviindningar mot stadgandet i första
stycket all konferens och organisation av avlastare skall kunna vara rart i
domswlstvist enligt lagen. Lagrådet har vidare päpekat all stadgandet i
fdiga går utöver vad konventionen kriiver, nämligen att konferens och
avlastarorganisation skall kunna vara part i de förhandlingar som avses i
kap. VI i konventionen. Lagrildet llirordar att den svenska lagen inte gär
Hingre än vad klrnventionen kriiver under förutsiittning att detta iir Himpligt
med hiins~'n till det samarhcte med den viistcuropeiska länderkretsen vari
Sverige deltagit.
Som framgilr av resonemanget i remissen går förslaget diir inte liingrt": än
att ge bl. a. konferens partshahilitet vid domstol i mi'tl cnligt lagen och
koden. Något ansvar för konferensens förpliktelser i;nligt ell domstolsutslag lades - enligt det remitterade förslaget - aldrig pii den enskilde
mt:dlemmen i konfercnscn. Att över huvud taget stiirnma en konferens
enligt det remitterade förslaget framstär siiledes som mindre vlilbt:liinkt
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eftersom uhikten att kunna verbtiilla en forpliktande dom synes liten.
Lagrildcts förslag att inte ge konferens partshabilitet vid domstol innehitr
alltsil i praktiken - jiimfört med remitterade förslaget - att miijlighelcn att
föra en meningslös talan vid domstol bortfaller. Jag godtar lagrildets kritik
och förordar att föreskriften angiiende konferensers och avlastarorganisationers parhhahilitet hcgränsas till all avse förhandlingar som avses i kap.
V I i konventionen.
Lagen hör innehiilla ett stadgande av denna innebörd eftersom artikeln
vari fördragsslutande part åliiggs tillse detta efter lagrädch piipekandc inte
kommer alt omfattas av inkorporeringen.
Med hiinsyn till det sagda hör stadgandet som 8 erhiilla följande lydelse:
"Angiiende säd ana förhandlingar som anges i kap. V I i konventionen
gäller
a) att linjekonferens och organisation av avlastare kan vara part.
bl all en underrättelse till en linjekonferens eller en organisation av
avlastare skall anses utgöra underrättelse till varje medlem av en sftdan
konferens eller avlastarorganisation,
c) att underrättelser till en linjekonferens eller en organisation av avla~
tare skall sändas till adressen for konferensens eller avlastarorganisationens huvudkontor,
dl att, ,1m linjekonferensen eller avlastarorganisationen underliitit alt
registrera adress eller inte har något huvudkontor. underrlittclse till vilken
som helst av medlemmarna skall anses utgöra underriittclse till konferen-

*

sen eller avlastarorganisationen."
Lagriidet har förordat att regeringen avger reservationer i friiga om
artikel 2h (2) eftersom det framstiir som otillfrcdsst;illandc ur riittssi1kerhetssynpunkt att svenskt rederi som medlem av konfcrem, blir bundet av
förlikning som godtagits av annan medlem av samma konfcn.:ns. Detsamma giiller för <tvlastan: som iir medlem av avlastarorganisation.
För egen del !inner jag visserligen all det tinns fog för lagriidets oro. Jag
anser mig dock kunna utgi'l från att konferenser respektive avlastarorganisationer internt har sädana bestlimmclscr all det inte kommer att intriiffa
att någon medlem godkLinner förlikning som kommer att binda annan
medlem som inte kan acceptera avgörandet. Konferensavtalen kommer
således sannolikt att innehålla sädana bestämmelser som föreskriver all
medlem mäste ha samtliga andra medlemmars godkännande för att ;u.:ceptera en förlikning å konferensens viignar. Eftersom artikeln i konventionen
har en central stiillning kan det inte komma i fräga att Sverige reserverar
sig pä denna punkt. Inte heller andra länder inom den vListeuropeiska
kretsen har övervägt sridan reservation.
10, 12 och 13§~

Jag ansluter mig till lagrädcts resonemang och godtar lagrådets förslag
till avfallning av paragraferna.
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Lagriidet har slutligen i sitt yttrande tagit upp fr;iga11 om iivL"rgiingsbestämmclser. i synnerhet friigan om konventionens och lagens tilliimplighet
pä redan ingängna avtal.
Villkoren for konventionens ikrafltriidande har numera uppfyllts lldJ
den kommer att triida i kraft 1.kn 6 oktober 1983. För svL"nsk dd blir
konventionen emellertiJ himlande först sex miinatler elier lll"l all Sveriges
anslutningsinstrurm:nt deponerats hos hirenta nationernas generalsekreterare. Bediimningen av den liimpliga tidpunkten hiirfor hiir ankomma pii
regeringen. Slllll lagriidet piipekar inm:hiiller konventionen en tviiiirig övergiingsperiotl hetriilfonde avtal om marknathupptlelning. tiJen riiknad fran
konventionens ikrafttriidande. Vad g;illcr övriga skyldigh..:tcr, t. ex. innehiillet i lojalitets(ivcn.:nskommds..:r oeh den föreskrift i lagen som hiirrtir ur
EG-forordningen och som avhandlar omfördelning av lastvolymer giillcr
följande. Friigor av denna typ har inti: varit förem;il fi.ir diskussion i den
västeuropeiska lämlerkretsen och de bmlcr som slutligt har utformat sin
nationella lagstiftning har inga fon:skrifler i iimnel. Det naturliga vore att i
dt!n svenska lagstiftningen föreskriva att bestiimmcherna endast gi1lkr
avtal som ing;is efler det att konventionen triill i haft for svenskt vidkommande. Emellertid skulle en siidan inskriinkning endast kunna göras giillande vid svensk domstol. Hur man skulle resonera vid fiirlikningsli:irfarande enligt VI kap. i konventinnen eller vid utliindsk domstol kan inte
förutsiigas. Diirtill blir anmiirkas att lojalitetsöverenskommeber normalt
inte ing;is för liingre tid iin sex rniinader. I siidant fall skulle det inte vara
niigon större oliigenhet att liita konventionens hcstiimmclser giilla iiven
ing;ingna avtal eftersom det m;iste vara kiint for parterna ni1r de ingiir
avtalet vid vilken tidpunkt konventionens hesliimmebcr kommer all giilla
iiven för avtal ingiinget dessförinnan. Motwarande skulle dii giilla avtal
mellan rederier. som utesluter dcn tredjclands'.->eglatiun som h;irriir ur
EG-fi.irnrdningen. Den svenska lagen hiir siilcdes inte ha niigon siirskilu
iivergiingsbcstiimmelse.

2

Hemställan

Med hiinvisning till vad jag nu har anfort hemstiiller jag all regeringen
föreslår riksdagen
dels all anta det av lagrädet granskade lagförslaget med vidtagna iindringar,
dd.1· att godkänna den i Geneve den 6 april 1974 avslutade konventionen
om en uppförandekod för linjekonferenser.

3

Beslut

Regeringen ansluter sig till förl!dragandens överviiganden rn.:h beslutar
att genom proposition föreslit riksdagen all anta de förslag som föredraganden har lagt fram.
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