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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om 
överflyttning av fartyg mellan fartygsregister. 

2 Förslag till lag om överflyttning av fartyg 
mellan fartygsregister 

Härigenom föreskrivs följande. 

Bestämmelser enligt EES-avtalet som skall gälla som svensk rätt 

I § Rådets förordning (EEG) nr 613/91 av den 4 mars 1991 om 
överflyttning av fartyg från ett register till ett annat inom gemenskapen, 
som det hänvisas till i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES-avtalet), skall gälla som svensk lag. 

2 §1 Som bilaga 1 till denna lag finns den svenska texten till förordning 
(EEG) nr 613/91. 

3 § De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, 
italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och 
tyska texterna skall ha samma giltighet. 

EES-anpassning av bestämmelserna 

4 § När bestämmelserna innehåller begrepp eller hänvisar till 
förfaranden som är utmärkande för Europeiska gemenskapernas (EG) 
rättsordning, exempelvis 
- ingresser, 
- adressaterna för EG:s rättsakter, 
- hänvisningar till territorier eller språk inom EG, 
- hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG-

medlemsstatema, deras offentliga organ, företag och enskilda 
personer i dessa stater, 

- hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden, 
skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas: 

I. EES-avtalets protokoll I om övergripande anpassning i den lydelse 
protokollet har efter ändringar enligt protokollet den 17 mars 1993 med 
justeringar av EES-avtalet och Gemensamma EES-kommittens beslut 
den 8 februari 1994 om ändring i protokoll 1 till EES-avtalet. 

1Texterna på finska, isländska och norska finns tillgängliga hos Utrikes
departementet. Texterna på de övriga språken finns publicerade i Europeiska 
gem~nskapernas officiella tidning (EGT). 
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2. Protokoll l till avtalet mellan EFfA-staterna om upprättande av en Prop. 1993/94:202 
övervakningsmyndighet och en domstol. 

3. Protokoll I till avtalet om en ständig kommitte för EFfA-staterna. 
Protokollen finns intagna i lagen (1992: 1317) om ett europeiskt 

ekonomiskt samarbetsområde (EES). 

5 § Med EFfA-stat avses i denna lag en medlem av Europeiska 
frihandelssammanslutningen för vilken EES-avtalet har trätt i kraft. 

6 § Det som sägs om kommissionen i artikel 5. I första stycket skall i 
stället avse EFfA:s övervakningsmyndighet. 

Om en tvist enligt artikel 5 .1 andra stycket och 5 .2 uppstår skall, i 
stället för det förfarande som föreskrivs i artikel 7, tvisten hänskjutas 
till EFTA:s ständiga kommitte om den uppstått med en EFfA-stat och 
till Gemensamma EES-kommitten om den uppstått med en EG
mcdlcmsstat. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 
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Bilaga 1 1Q I R06 I l/S Prop. 1993/94:202 

15 .. 1 'I I Europeiska gt·mc..~nskapema~ off1i..;1clla tidning t\r L 68/1 

RÅDETS FÖRORD:\I:\G 1EEGJ nr 613/91 

a,· den 4 mars 19'11 

om överf1)1tnlng a,· fartyg från ett regi•ter till ett annat inom gemenskapen 

EL:ROPEISKA GEME:"\SKAl'ER~AS RÅD HAR A:-.1..\GIT 

DE!'.'NA fORORD!\T'JG 

mcJ hcaktandc av Fördraget 11m upprättandet av Europeiska 

ekonomiska gemenskapen. ~ar~kilt artikel 84.2 i Jctt..a, 

mc..·<l bc:.tkWndc av kommi~sioncns for:::; lag 1• 

med bc;.tktandc 3\.' Europaparlamcntct-'i yttrande~. 

med beaktande av Ekonomiska och sociala komminens 

ynrande1
• och 

med hcaktande av följande: 

Uppractan<lc av en fungerande inre marknaJ 111ncfatlaI undan
rOjan<lc av tekniska hinder for överflyttning av fart)g mellan 

mc<llcmsstatemas nat1oncl\a rcgis~cr Atg~udcr för Jct undcrhma 
en ovc-rtlyttning av fartyg inom gcmt:nskapcn hchiiv ... tXk.c:.å for 

an befria de europeiska redarna från Je kostnaJcr och admm1-

strativa förfaranden som en byte av register rnom gemenskapen 

medför och också för an därigenom forhättra drihsvillkoren 

och konkurrensläget for gemenskapens sjöfart_ 

Der är samud1gt nödvändigt art trygga en hög nivå då det 

galler fartygs.äkerltet och mIIJ<iskvdd. 1 enlighet med rn

tcmationclla konventioner 

Det får därför inte finnas några tekniska hinder för över

flyttning mellan medlemsstaternas register av fartyg som för en 

medlemsstat' flagga, förutsart att fartygen har v1Sats uppfylla 

fOrcskriftema i dessa internationella lo.:onvcntioner. 

Staterna har ansvaret för att utfärda internationella certifikat 

för säkerhet <X:h förhindrande av förorening enligt 1974 års 

internationella konvention om sakcrhcten for människoliv till 

sjö" 1SOLAS 1974). !96ti års intern;H1onella lastlmJcknn-

EGT nr C 153, 22.6.1990. s. 14. 
EGT nr C 19, 28.Ll99L 

' EGT nr C 60, 8.3.1991. 

vcntion (LL 1966), 1973 års intcmauonclla konvention om 

forhindrande a,· förorening från fartyg, i dess lydelse enligt 

1978 års protokoll (!v!ARPOL 73n8). samt därtill hörande 

hindande resolutioner, som antagit' av Internationella sjöfarts

organ1Sationen \!MO). Om privata organisationer utfardar 

ccr11fikat på en mcdlcmsstats vagnar, i övcrcnsstammclsc med 
ovan nJ.mnda konventioner, sker (Kkså dcna på medlemssta· 
tens ansvar, enligt vad som bcstims 1 dessa konventioner. 

De internationella konventionerna ö,·erlåter viktiga tolknings

frågor till varje enskild fordragsslutandc stat. På grundval av 

sina respektive tolkningar av kon' ent10nema urfardar regering
arna 1 mcdlemsstaterna till alla fartyg som för deras flagga och 

som lyder under förcsk.nftcma i dessa knnvcnt.ioner. intcma

uonella cenifikat som intygar att fartygen uppfyller dessa 

forcsknfter Medlcmsstaterna tillämpar nationella tekniska 

forc!:iknfter, a..- vilka \'IS'.'la rnnt..·hJ.llcr andra krav an dem ~om 
finn~ i intcmatinnclla kon ... cntit'nt.:r cKh tillhor:mdc tekniska 

standarder. Ett lamphgt förfarande bör inränas for att lösa 

sådana skiljaktigheter vid tolkningen av befintliga föreskrifter 

som kan uppkomma vid en begäran om överflynning av fartyg 
och för att ta hänsyn ull nya forcsk.nfter 1 dessa konventioner. 

Denna förordning föregriper på intet salt Internationella 

SJöfartsorgarnsationens (!MOi utarbetande och tolkning av 

konvenlloner. 

För att föreskrifterna i förordningen skall kunna utnyttjas måste 

fartygen ha varit registrerade och i drift under en medlemsstats 

flagga i minst sex månader för att ge denna stat tillräcklig trd 

an kontrollera deras skick. 

En komm1nC bOr inränao.; for an b1trada kommissionen \'id 
tillampning och tolkning av denna förordning 1 syfte att 
underlätta overflynning av fanyg inom gemenskapen och 

samtidigt se till att nivån for SJÖSakerhet och miljöskydd inte 
försämras. 
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~r ~- (JSl2 __ -------· _____ E_u_"_>p_e_i_ska gemenskapernas officiella LiJnrng 15.3.91 

HÄRJGE!"OM FÖRESKRJVS FÖLJANDE. 

I Jcnna fororJrnng anvanJs folpndc hctci.:kningar mc<l de 
ht:lyJl.'iscr :iom har anges: 

al 

b.1 

C) 

Kom•t•ntionl•r: 1974 års intcmationclla konvcnuon om 
,,,~chctcn för rriann"koli\ till 'JU" 1SOLAS 197.l), 
I 9M års mternat1onella lastltnjekonvenuon ILL 66) och 
den mtt:'mallondla konventionen om förhindrande av 
fororcmng från fartyg (MARPOL 73n8). ullsanunans 
med de ändringar som gäller nar denna förordning antas 
och tillhörande bmdande resolutioner. som har antagits 
a,· lntcmat1unella SJöfartsorgani~at1nnL'n ((\.10J. 

Om mtc annal foljer av forfarandcna for 3.ndring av ovan 
nämnda konventioner skall beslut om tillämpning. enligt 
denna forordning, av senare ändringar som tratt i kraft 
fi.ilja det förfarande som faststallts i arttkel 7. 

Kra1•: de krav på säkerhet och förhindrande av föro
rening som fastc;ta..lltc; i konventionerna. 

C,·rrdikat· certifikat, utfärdade av en medlem,.tat eller 
pJ dl..'".~: 'agnar, 1 enlighet mc:d lr..onvcnt1uni.:ma, "amt 
certifikat utlardade for kemikaltet;inkfart;·g och gastank
f,uiyg hyggda fore den 1 jult 1986, i enlighet med 
Internationella kemikaliebulkkoden I !MO-resolution 
A.212 (VIII] eller Internationella ga,hulkkoden ll\10-
rcsolution A.328 ([)()]. 

Anikel 2 

Denna fnrordning skall tillampas på lastfanyg med en hrutto
dra.kughet <lin 500 och daröver 

a1 

b) 

c) 

byggda den 25 maj 1980 eller därefter, eller 

byggda före detta datum, men 

som uppfyller föreskrifterna för nya fartyg. enligt 
definition i 1974 ån; SOLAS-konvenllon och 

som. om det gäller kemikalietankfariyg och gas
tankfartyg. uppfyller de standardnormer som avses 
i arukel 1 c för fartyg byggda den 25 maj 1980 
eller därefter, 

enligt intyg utfardat av en mcdlemsswt eller på med
lemssWtens vägnar 

och som 

har fört en medlcmsswts flagga och varit registrerat i 
medlemsswten. samt varit i drift under denna flagga i 
minst sex månader 

och som 

medför giltiga cenifiluu. 

Anike/ 3 

1. Medlemsstaterna får inte, av tekniska skäl som följer av 
konventionerna. underlåta registrering av en lastfartyg som är 

registrerat i en annan mcdlemsstat, uppfyller föreskrifterna och 

medfor g1lt1ga certifikat samt har anordningar och utrustning 

"nm ar gi'IJ\.-~indJ eller typ~odl\anda i fanygcl!-. ur:-.prungsla!ld. 

Om medlcmsstatcma är bundna a\: regionala a\:lal till skydd 
for havsmJljcin den dag denna förordning traJer i kraft får de 

införa ytterligare regler som överensstarnmer med föreskrifter

na i konvcnt1oncmac; tillvalsbilagor. 

2. Efter överflyttning av fartyget 'kall den mottagande 

flaggmedlcmsstaten utfarda certifikat på samma villkor som 

under den flagga fartyget tidigare har fört. 

3. Om ccnifikatcn ucfardas av en organisauon på en mcd

lcmsstats vagnar skall denna stat se till att organisationen har 
de kvalifikationer, den tekniska erfarenhet och den personal 

som behövs för att, vid tillarnpningen av konventionerna, 

kunna utfarda cenifikat som tryggar en hög silkerhetsnivå. 

Organisationen skall ha förutsättningar för att utveckla regler 

och föreskrifter som är godkända tekniska standarder och hålla 

dem aktuella, samt anvanda kvalificerade och erfarna m

'lx:ktCJrcr '''01 1111 full<> kan bcdoma I vilket Sk1ck ett fartyg ar. 

4. Trots detta får ett fartyg vid överflyttningen underkastas 

en besiktning av den mottagande flaggmedlemsstaten med 

syfte att bckrafta att fartygets och utrustningens skick faktiskt 

övcrcnsst.ammcr med dess certifikat och de intyg som a\·5cs i 
artikel 2 a. 

Anikel 4 

l den mån foreskriftcrna ar oförändrade för existerande fartyg 

får de mottagande flaggmcdlemsstaterna. vid tiden för för

nyelse. forlangning eller översyn av de certifikat '"m utfärdats 

enligt artikel \ inte införa andra föreskrifter än dem som 

ursprungligen utfardats for certifikat med normal giltighetstid. 

An.kel 5 

I. Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen 

om varje vägran att utfärda nya certifikat av skäl som grundas 

på skiljaktigheter i tolkningen av de föreskrifter eller be

stammelser som konventionerna överlåter åt parterna att 

besluta om. 

Om kommi.sionen inte inom en månad fått underrättelse om 

att de lx:rörda mcdlemsstaterna nått en överenskommelse skall 

den inleda förfaranden för an fatta beslut i enlighet med den 

ordning som fastslällts i artikel 7. 

2. Om en medlemsstat anser att ett fartyg inte kan registre

ra< enligt artikel 3 på grund av an säkerheten eller miljön 

utsätts för allvarliga risker som ligger utanför certifikatens 
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räckvidd får regisucringen skjutas upp i högs! tre månader och 

mc:dlcmsstatcn skall utan drOj~mål lägga fram ärendet infor 
~.nnmis,1<1ncn c11 • .:h an~c ~kalcn till delta. l_!pp,kn\·ct -;kall 

hd.r;.ifl;!', L'iler J.tcrkJ.lla .... i t:!nhghet med forfarandct 1 artikel 7 

Anike/6 

Kommis!\inncn skall bistås av en komnuttC som ar sammansatt 

av foreiraJare för medlcmsstalema och med en förciradare for 

kommissionen som ordförande. 

Anikel 7 

När del förfarande som fast<lälls i denna anikel skall lillilmpas 

skall kommissionens företrädare förelägga kommi11en eu 

f1mlag till åtgärder. Kommiuen skall yrira sig över förslaget 

inom den iid som ordföranden beslilmmcr med hänsyn ull hur 

hr:\dskande frågan är. Kommincn skall fatta sin beslut med 

den maJmilel som enlig! artikel 148.2 i fordragel skall till

lampas vid hcslul som rädel skall fana på förslag från kommlS

sionen. varvid mcdlcmsstatcmas rö~ter skall vagas enligt den 

artikeln. Ordföranden får inlC rösta 

Kommissionen skall själv anta förslaget om det har tillstyrkts 
a\.· kommittCn. 

Om forslagct inte hJ.r tillstyrkts av ktmrn11ttCn i.:tkr om ingc! 

yttrande avge!<. skall komm1ss1onen utan droJsmål fon:~lå rådet 
vilka å1garder som skall vidtas. Råde! 'kall fatta sin hcslu1 

med kvalificerad majorilel. 

Om råde! inie har fa1ta1 någo1 beslut åna veckor från dc1 an 

forslage1 mottagits. skall kommissionen sjal,· hcslula au de 

föreslagna åtgärderna skall vidtas. 

Anikel 8 

K<immitten få!" också <ådfiågas ;w ~ommissioncn i aHa f<ågm 
med anknytning till tillämpningen och tolkningen av denna 

förordning och särsk.ih för an se till att nivån för sjösäkerhet 

nch miljoskydd inle försämras. 

Kommitten skall utarbeta egna förfaranderegler. 

Anik.el 9 

Denna förordning träder i kraft den I januari 1992. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt ullämplig i alla medlemsstater. 

IJ1färdad i Bryssel den 4 mars 1991. 

På rådets \'dgnar 

1.1'. POOS 

OrdföraNiP 
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3 Införlivande på grund av EES-avtalet 

Genom avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 
som trädde i kraft den 1 januari 1994, har Sverige åtagit sig att 
införliva relevanta delar av EG:s existerande regelverk med svensk rätt. 
I EES-avtalets bilaga XIII avsnitt V punkten 56 ingår rådets förordning 
(EEG) nr 613/9 l av den 4 mars ! 99 l om överflyttning av furtyg från 
ett register till ett annat inom gemenskapen (EGT nr L 68, 15.3.199!, 
s. !). 

Rättsakten innehåller bestämmelser om undanröjande av tekniska 
hinder för överflyttning av registreringen av furtyg mellan medlems
staternas nationella fanygsregister. Av ingressen till rättsakten framgår 
att bestämmelserna är ett led i upprättandet av en fungerande inre mark
nad inom EG. Syftet med rättsakten är även att befria de europeiska 
redarna från de kostnader och administrativa förfaranden som ett byte 
av register inom gemenskapen medför och att därigenom förbättra 
driftsvillkoren och konkurrensläget för gemenskapens sjöfart. En förnt
sättning för tillämpningen av bestämmelserna i rättsakten är dock att 
fartygen uppfyller föreskrifterna i 1974 års internationella konvention 
om siikerhetcn för människoliv till sjöss (SOLAS 1974), 1966 års inter
nationella lastlinjekonvention (LL 1966), 1973 års internationella kon
wntion om förhindrande av förorening från fartyg i dess lydelse enligt 
1978 års protokoll (MARPOL 1973178) och därtill hörande bindande 
resolutioner som antagits av Internationella sjöfartsorganisationen 
(IT\10). Vidare gäller bestämmelserna enligt huvudregeln lastfartyg med 
en brnttodräktighet om minst 500 byggda den 25 maj 1980 eller därl.!fter 
och som har varit registrerade och i drift under en medlemsstats nagga 
i minst sex månader. Genom EES-avtalet har rättsaktens tillämp
ningsområde utsträckts till att gälla även sådana fartyg som är regi
strerade i någon av de EFfA-stater för vilka avtalet har trätt i kraft. 

Lagrådet 

Innehållet i lagförslaget är sådant som sägs i 8 kap. 18 § andra stycket 
regeringsfonnen, vilket enligt huvudregeln innebär att Lagrådet bör 
höras över det. Detta gäller enligt samma lagrum dock inte om 
Lagrådets hörande skulle sakna betydelse på grund av frågans 
beskaffenhet. Då lagförslaget i sin helhet har sin grund i EES-avtalet, 
som godkänts av riksdagen (prop. 1991/92:170, bet. 1992/93:EU1, 
rskr. 1992/93:18, SFS 1992:1317), anser regeringen att frågans 
beskaffenhet är sådan att Lagrådets hörande kan underlåtas. Lagrådets 
yttrande har därför inte inhämtats. 

Prop. 1993/94:202 
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4 Författningskommentarer 

I § 

Enligt artikel 7 i EES-avtalet skall en rättsakt som motsvarar en EEG
förordning som sådan införlivas med de avtalsslutande parternas interna 
rättsordning. Det innebär för svensk del att EG-förordningar skall 
införlivas genom inkorporering. Införlivandet skall ske på den 
konstitutionella nivå som framgår av regeringsformen. 

Eftersom rådets förordning (EEG) nr 613/91 innehåller bestämmelser 
om fartygsregistrering, som är ett ingrepp i enskildas personliga 
förhållanden - även om bestämmelserna i detta fall kan anses gå i en 
för de enskilda gynnsam riktning - faller den inom det område som 
enligt 8 kap. 3 § regeringsformen skall meddelas genom lag. 

Även bestämmelserna om certifikat för fartyg är sådana att de i 
princip faller inom lagområdet. De senare omfattas dock av regeringens 
bemyndiganden i fartygssäkerhetslagen (1988:49) och lagen (1980:424) 
om åtgärder mot vattenförorening-· från fartyg. Med stöd därav har 
regeringen i fartygssäkerhetsförordningen (1988:594) och förordningen 
(1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg lämnat vissa 
bemyndiganden till Sjöfartsverket. Innehållet i SOLAS 1974, LL 1966 
och MARPOL 1973178 är sådant att det omfattas av dessa 
bemyndiganden. Någon ändring av dessa bemyndiganden avses inte med 
denna lag. 

4§ 

För att klargöra hur rådets förordning (EEG) nr 613/91 skall tillämpas 
i EES-sammanhang hänvisas till vissa protokoll som innehåller 
bestämmelser om anpassningar som är gemensamma för samtliga 
rättsakter som ingår i EES-avtalet. 

5 § 

Det ursprungliga EES-avtalet undertecknades av samtliga sju 
medlemsländer i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFfA). På 
grund av resultatet av en folkomröstning har avtalet dock inte 
ratificerats av Schweiz. Vad gäller Liechtenstein kan ratificering inte 
ske förrän vissa förutsättningar har uppfyllts. EES-avtalet gäller därför 
för närvarande endast mellan EU och dess medlemsländer saml Finland, 
Island, Norge, Sverige och Österrike. 

6§ 

I samband med EES-avtalet har också ett avtal mellan EFfA-staterna 
om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol samt ett 
avtal om en ständig kommitte för EFfA-staterna undertecknats. På 
grund av dessa avtal har Övervakningsmyndigheten och Ständiga 

Prop. 1993/94:202 

9 



kommitten inrättats med uppgifter på EFfA-sidan motsvarande EG- Prop. 1993/94:202 
kommissionens. Fördelningen av uppgifter mellan de två organen 
framgår av protokoll l till de båda avtalen jämfört med protokoll l till 
EES-avtalet. 

Vidare finns i bilaga Xill till EES-avtalet sektoriella anpassningar 
som gäller transportområdet. Där föreskrivs att om rättsakter som 
nämns i bilagan föreskriver förfaranden för att lösa tvister mellan EG
medlemsstater, och en tvist uppstår mellan EFfA-stater, EFfA-statema 
skall hänskjuta tvisten till lösning av vederbörande EFfA-organ med 
tillämpning av motsvarande förfarande. Om en tvist uppstår mellan en 
EG-medlemsstat och en EFfA-stat skall respektive avtalsslutande parter 
hänskjuta tvisten till lösning av Gemensamma EES-kommitten med 
tillämpning av motsvarande förfaranden. 
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Kommunikationsdepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 mars 1994 

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden 
B. Westerberg, Friggebo, Johansson, Lauren, Hömlund, Olsson, 
Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Hellsvik, Wibble, Björck, 
Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg 

Föredragande: statsrådet Ode Il 

Regeringen beslutar proposition 1993/94:202 Överflyttning av fartyg 
mellan fartygsregister. 

Prop. 1993/94:202 

11. 



Rättsdatablad 

Författningsrubrik 

Lag om överflyttning ;r.; 

fartyg mellan fartygs
register 

gotab 46270, Stockholm 1994 

Bestämmelser som 
inför, ändr.ir, upp
häver eller upprepar 
ett normgivnings
bemyndigande 

Celexnummer för 
bakomliggande EG
regler . 

391R0613 

Prop. 1993/94:202 
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