
 RP 126/2001 rd  
  
 

219271U 

Regeringens proposition till Riksdagen angående be-
fullmäktigande att bevilja finska flygbolag statsgaranti 
gällande av tredje part lidna skador som beror på krigs-
risk 

 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås, att Riksdagen i en-
lighet med grundlagens 82 § 2 moment ger 
sitt samtycke till att statsrådet, på villkor som 
statsrådet fastställer och utan krav på motsä-
kerhet, kan bevilja statsgaranti för en period 
av högst en månad i sänder till finska flygbo-
lag gällande krigsrisk för person- och materi-
ell skada, som åsamkas tredje part. Garantin 
föreslås beviljas sålunda att den träder i kraft  

retroaktivt från och med den 25.9.2001 i en 
utsträckning som motsvarar de uppsagda 
krigsriskförsäkringarna. Garantin skulle be-
viljas på villkor, som i övrigt särskilt över-
enskoms, men dock så, att person- och mate-
riella skador, som drabbar tredje part, skulle 
täckas till ett belopp, som är högst en miljard 
US-dollar (1.000.000.000 USD) per skadefall 

————— 
 
 

MOTIVERINGAR 

Som en följd av de terrordåd, som inträffa-
de i Förenta Staterna 11.9.2001, har flygbo-
lagens så kallade krigsriskförsäkringar upp-
sagts i den utsträckning de gäller person- och 
materiella skador, som drabbar tredje part 
(försäkringsavtalens standardklausul AVN 
52 C) från och med 24.9.2001 kl. 23.59 
GMT. Exempelvis för Finnairs del täckte det 
uppsagda försäkringsskyddet nämnda skador 
till ett belopp av 1,75 miljarder US-dollar per 
skadefall. På grund av förändringar, som har 
införts i villkoren för flygförsäkringar, är det 
inte möjligt att på försäkringsmarknaden få 
teckna försäkringar, som i tillräcklig grad 
täcker tredje parts person- och materiella 
skador, utan det högsta beloppet har sänkts 
till 50 miljoner USA dollar. Försäkringarna 
är nödvändiga på grund av lagstiftning och 
bestämmelser utfärdade av luftfartsmyndig-
heterna, för iakttagande av villkoren i lea-
sing- och finansieringsavtal, som flygbolagen 
har ingått samt för arrangerandet av flygbo-
lagens riskhantering på stabil grund. Utan 
försäkringar hotas flygtrafiken av inställ-
ningar gradvis 24.9.2001 och senast 
24.9.2001 kl. 23.59 GMT. 

Ytterligare har försäkringsgivarna meddelat 

om sin avsikt att säga upp flygplanens krigs-
riskförsäkring (standardklausulen AVN 51) 
att upphöra 5.10.2001 ifall inte flygbolaget 
senast 28.9.2001 har accepterat den tilläggs-
premie, som försäkringsgivarna kräver. 

De Europeiska gemenskapernas finansmi-
nistrar har behandlat det uppkomna läget vid 
sitt möte 22.9.2001 och beslutat, att reger-
ingarna i det uppkomna force majeure läget 
och medan en varaktig lösning mellan par-
terna utarbetas, kan garantera för tredje part 
och för en månad det så kallade krigsrisk-
skyddet, vilket begrepp också omfattar terro-
rism. Finansministrarna beslöt därtill, att sta-
terna för sin garanti kan uppbära en avgift, 
som står i proportion till risken, men en så-
dan avgift kan för en begränsad tid lämnas 
odebiterad. 

För att trygga flygtrafikens kontinuitet har 
det ekonomiskpolitiska ministerutskottet den 
24.9.2001 rekommenderat att statsgaranti be-
viljas från och med 25.9.2001 retroaktivt och 
för högst en månad i sänder för att garantera 
finska flygbolags krigsrisk i enlighet med 
den ovan refererade försäkringsavtalsklausu-
len AVN 52 C. Statsrådet skulle särskilt be-
sluta om garantivillkoren. Tredje parts per-



 RP 126/2001 rd  
  
   

 

2 

son- och materiella skador skulle garanteras 
till ett belopp om högst en miljard US-dollar 
(1.000.000.000 USD) per skadefall. 
 
I enlighet med vad som ovan anförts föreslås, 
 

att Riksdagen i enlighet med grundlagens 
82 § 2 moment skulle besluta ge sitt samtycke 
till att statsrådet,  genom särskilt beslut  och 

på villkor, som statsrådet fastställer och utan 
krav på motsäkerhet, från och med 25.9.2001 
retroaktivt och för en period av högst en må-
nad i sänder kan bevilja statsgaranti till fins-
ka flygbolag gällande krigsrisk för person- 
och materiell skada, som drabbar tredje part, 
till ett belopp av högst en miljard US-dollar 
(1.000.000.000 USD) per skadefall. 
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