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Høring - Wennomføring i norsk rett 1) europaparlaments- og rådsdir.
2009/20/EF om skipsreders forsikring mot sjørettslige krav og 2)
kom.forord. (EU) nr. 285/2010 om endr. i europaparlaments- og rådsdir.
(EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfart

Vi viser til høring fra JD av 23. april 2012, med frist 25. juni 2012, vedrørende
gjennomføring i norsk rett av overnevnte rettsakter.

Direktiv 2009/20/EF stiller krav til forsikring av sjørettslige krav som er omfattet av
1996-protokollen til London-konvensjonen 1976 om begrensning av ansvaret for
sjørettslige krav. I dag er det i norsk rett ingen generell regel om tvungen
ansvarsforsikring. Norge har imidlertid gjennomført forsikringsplikt for enkelte typer
fartøy. Den internasjonale konvensjon 27. november 1992 om erstatningsansvar for
oljesølskade (CLC-konvensjonen) og den internasjonale konvensjon 23. mars 2001 om
erstatningsansvar for bunkersoljesølskade (bunkerskonvensjonen) er i norsk rett
gjennomført i sjøloven kapittel 10.

Direktivet medfører at alle skip på 300 bruttotonn eller mer skal ha en forsikring som
dekker krav som er omfattet av 1996-globalbegrensningskonvensjonen, minst opp til et
beløp som tilsvarer begrensningsbeløpet etter nevnte konvensjon.

FKD er positive til de foreslåtte endringene. Direktivet er en del av EUs tredje
sjøsikkerhetspakke og formålet er primært å oppnå bedre vern for skadelidte gjennom
obligatorisk ansvarsforsikring.
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Når det gjelder forsikringspliktens omfang vises det til telefonsamtale 20. juni 2012
mellom FKD v/ Annichen Kiernan og JD v/ Herman Bruserud. FKD er i
utgangspunktet enig i at direktivets ordlyd tilsier at forsikringsplikten ikke rekker
utover ansvarsgrensene som følger av 1996-globalkonvensjonen. Det medfører at det
ikke vil være forsikringsplikt for det overskytende beløpet for de landene som har tatt
forbehold om å unnta enkelte krav fra begrensing etter konvensjonen, slik Norge har
gjort. Som nevnt under telefonsamtalen bør det imidlertid undersøkes om andre
EU/EØS-land som har tatt slikt forebehold har tolket direktivet på samme måte.
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