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L a g

Nr 20

om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättande

av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

Given i Helsingfors den 30 april 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i 2003 års protokoll till 1992
års internationella konvention om upprättande
av en internationell fond för ersättning av
skada orsakad av förorening genom olja,
upprättat i London den 16 maj 2003, nedan
2003 års fondprotokoll, gäller som lag sådana
Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Ett belopp som den kompletterande fonden

har betalat i ersättning enligt artikel 4.1 i 2003

års fondprotokoll får den kompletterande
fonden återkräva av en person som avses i 10
kap. 4 § sjölagen (674/1996) endast om de
villkor som föreskrivs i paragrafen är upp-
fyllda, och av den fond som avses i 1992 års
internationella konvention om upprättande av
en internationell fond för ersättning av skada
orsakad av förorening genom olja (FördrS
42/1996) om de villkor som ställs i konven-
tionen är uppfyllda. I övrigt får den kom-
pletterande fonden av någon annan än fartygs-
ägaren eller dennes garant eller av den fond
som avses i 1992 års konvention återkräva en
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ersättning som fonden har betalat endast i de
fall som avses i 75 § 1 mom. lagen om
försäkringsavtal (543/1994).

3 §
Om en talan angående ersättning för

oljeskador får prövas vid finsk domstol enligt
artikel 7 i 2003 års fondprotokoll, bestäms
den behöriga domstolen enligt 21 kap. 3 a §
sjölagen.

4 §
På underrättelse som med stöd av artikel 7

i 2003 års fondprotokoll skall lämnas till den
kompletterande fonden tillämpas vad som i 11
kap. rättegångsbalken bestäms om delgivning
i rättegång.

5 §
På verkställigheten av en sådan dom som

avser ersättning för oljeskada och som avses
i artikel 8 i 2003 års fondprotokoll tillämpas
vad som bestäms i 22 kap. 6 § sjölagen, om
inte annat följer av 2 mom.

På en dom som har meddelats i en

medlemsstat i Europeiska gemenskapen till-
lämpas rådets förordning (EG) nr 44/2001 om
domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av domar på privaträttens om-
råde, om inte annat följer av artikel 8.2 i 2003
års fondprotokoll.

6 §
De uppgifter om mängden mottagen av-

giftspliktig olja som avses i artikel 10 och i
artikel 11.2 i 2003 års fondprotokoll skall
varje avgiftsskyldig person tillställa miljömi-
nisteriet kalenderårsvis senast före utgången
av februari det år som följer på gransknings-
året.

7 §
Med beräkningsenhet enligt artikel 4 i 2003

års fondprotokoll avses den särskilda drag-
ningsrätt som Internationella valutafonden
har fastställt.

8 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 30 april 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen
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(Finlands författningssamlings nr 119/2005)

Republikens presidents förordning

Nr 21

om sättande i kraft av 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om
upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom
olja samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser

i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Given i Helsingfors den 25 februari 2005

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikations-
ministern, föreskrivs:

1 §
Det i London den 16 maj 2003 ingångna

2003 års protokoll till 1992 års internationella
konvention om upprättande av en interna-
tionell fond för ersättning av skada orsakad av
förorening genom olja, vilket riksdagen god-
känt den 16 mars 2004 och vilket republikens
president godkänt den 30 april 2004 och i
fråga om vilket anslutningsinstrumentet har
deponerats hos Internationella sjöfartsor-
ganisationen den 27 maj 2004, träder i kraft

den 3 mars 2005 så som därom har överens-
kommits.

2 §
Lagen av den 30 april 2004 om sättande i

kraft och tillämpning av de bestämmelser som
hör till området för lagstiftningen i 2003 års
protokoll till 1992 års internationella kon-
vention om upprättande av en internationell
fond för ersättning av skada orsakad av
förorening genom olja (324/2004) träder i
kraft den 3 mars 2005.

171



3 §
De bestämmelser i protokollet som inte hör

till området för lagstiftningen är i kraft som
förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 3 mars

2005.

Helsingfors den 25 februari 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen
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(Översättning) 
 
 
 
 
 
 

2003 ÅRS PROTOKOLL  
 

TILL 1992 ÅRS INTERNATIONELLA 
KONVENTION OM UPPRÄTTANDET 

AV EN INTERNATIONELL FOND 
FÖR ERSÄTTNING AV SKADA OR-
SAKAD AV FÖRORENING GENOM 

OLJA 
 

DE STATER SOM ÄR PARTER I DET-
TA PROTOKOLL, 

SOM ERINRAR SIG 1992 års internatio-
nella konvention om ansvarighet för skada 
orsakad av förorening genom olja (nedan 
kallad �1992 års ansvarighetskonvention�), 

SOM HAR BEAKTAT 1992 års interna-
tionella konvention om upprättandet av en 
internationell fond för ersättning av skada 
orsakad av förorening genom olja (nedan 
kallad �1992 års fondkonvention�), 

SOM BEKRÄFTAR vikten av att vid-
makthålla styrkan i det internationella an-
svarighets- och ersättningssystemet för olje-
skador, 

SOM KONSTATERAR att det högsta er-
sättningsbelopp som tillhandahålls genom 
1992 års fondkonvention kan vara otillräck-
ligt för att möta ersättningsbehoven under 
vissa omständigheter i vissa av de stater 
som är fördragsslutande parter i den kon-
ventionen, 

SOM ÄR MEDVETNA OM att ett antal 
stater som är parter i 1992 års ansvarighets-
konvention och 1992 års fondkonvention 
anser att det är nödvändigt och brådskande 
att ställa till förfogande ytterligare medel 
för ersättning genom att inrätta ett komplet-
terande system som staterna kan ansluta sig 
till om de så önskar, 

SOM ÄR AV UPPFATTNINGEN att det 
kompletterande systemet bör syfta till att 
garantera att de som drabbas av skada orsa-
kad av förorening genom olja får full er-
sättning för förlust eller skada; det bör ock-
så lindra de svårigheter som skadelidande 

PROTOCOL  
 

OF 2003 TO THE INTERNATIONAL 
CONVENTION ON THE ESTAB-

LISHMENT OF AN INTERNATIONAL 
FUND FOR COMPENSATION FOR 
OIL POLLUTION DAMAGE, 1992 

 
 
THE CONTRACTING STATES TO 

THE PRESENT PROTOCOL, 
BEARING IN MIND the International 

Convention on Civil Liability for Oil Pollu-
tion Damage, 1992 (hereinafter �the 1992 
Liability Convention�), 

HAVING CONSIDERED the Interna-
tional Convention on the Establishment of 
an International Fund for Compensation for 
Oil Pollution Damage, 1992 (hereinafter 
�the 1992 Fund Convention�), 

AFFIRMING the importance of maintain-
ing the viability of the international oil pol-
lution liability and compensation system, 

 
NOTING that the maximum compensa-

tion afforded by the 1992 Fund Convention 
might be insufficient to meet compensation 
needs in certain circumstances in some 
Contracting States to that Convention, 

 
 
RECOGNIZING that a number of Con-

tracting States to the 1992 Liability and 
1992 Fund Conventions consider it neces-
sary as a matter of urgency to make avail-
able additional funds for compensation 
through the creation of a supplementary 
scheme to which States may accede if they 
so wish, 

BELIEVING that the supplementary 
scheme should seek to ensure that victims 
of oil pollution damage are compensated in 
full for their loss or damage and should also 
alleviate the difficulties faced by victims in 
cases where there is a risk that the amount 
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möter i de fall då det finns en risk för att det 
ersättningsbelopp som är tillgängligt enligt 
1992 års ansvarighetskonvention och 1992 
års fondkonvention är otillräckligt för full 
ersättning av styrkta fordringar, och att 
1992 års internationella oljeskadefond, som 
en följd av detta, provisoriskt beslutat att 
den endast kommer att betala ut en andel av 
varje styrkt fordran, 

SOM ANSER att möjligheten att ansluta 
sig till det kompletterande systemet skall stå 
öppen endast för stater som är fördrags-
slutande parter i 1992 års fondkonvention, 

HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖL-
JANDE. 
 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel 1 
 

I detta protokoll används följande beteck-
ningar med de betydelser som här anges: 

1. 1992 års ansvarighetskonvention: 1992 
års internationella konvention om ansvarig-
het för skada orsakad av förorening genom 
olja. 

2. 1992 års fondkonvention: 1992 års in-
ternationella konvention om upprättandet av 
en internationell fond för ersättning av ska-
da orsakad av förorening genom olja. 

3. 1992 års fond: 1992 års internationella 
oljeskadefond, upprättad genom 1992 års 
fondkonvention. 

4. Fördragsslutande stat: en stat som är 
part i detta protokoll, om inte annat anges. 

 
5. När bestämmelser i 1992 års fondkon-

vention införlivas med detta protokoll ge-
nom hänvisning skall med fond i den kon-
ventionen avses kompletterande fond, om 
inte annat anges. 

6. Fartyg, person, ägare, olja, skada ge-
nom förorening, förebyggande åtgärder och 
olycka har samma betydelse som i artikel I i 
1992 års ansvarighetskonvention. 

7. Avgiftspliktig olja, beräkningsenhet, 
ton, garant och terminal har samma bety-
delse som i artikel 1 i 1992 års fondkonven-
tion, om inte annat anges. 

 
8. Styrkt fordran: en fordran som har 

godkänts av 1992 års fond, eller ansetts som 

of compensation available under the 1992 
Liability and 1992 Fund Conventions will 
be insufficient to pay established claims in 
full and that as a consequence the Interna-
tional Oil Pollution Compensation Fund, 
1992, has decided provisionally that it will 
pay only a proportion of any established 
claim, 

 
CONSIDERING that accession to the 

supplementary scheme will be open only to 
Contracting States to the 1992 Fund Con-
vention, 

Have agreed as follows: 
 

 
GENERAL PROVISIONS 

Article 1 
 

For the purposes of this Protocol: 
 
1 �1992 Liability Convention� means the 

International Convention on Civil Liability 
for Oil Pollution Damage, 1992; 
 

2 �1992 Fund Convention� means the In-
ternational Convention on the Establish-
ment of an International Fund for Compen-
sation for Oil Pollution Damage, 1992; 

3 �1992 Fund� means the International 
Oil Pollution Compensation Fund, 1992, es-
tablished under the 1992 Fund Convention; 

4 �Contracting State� means a Contract-
ing State to this Protocol, unless stated oth-
erwise; 

5 When provisions of the 1992 Fund Con-
vention are incorporated by reference into 
this Protocol, �Fund� in that Convention 
means �Supplementary Fund�, unless stated 
otherwise; 

6 "Ship", "Person", "Owner", "Oil", "Pol-
lution Damage", "Preventive Measures" and 
"Incident"  have  the  same  meaning  as  in 
article I of the 1992 Liability Convention; 

7 �Contributing Oil�, �Unit of Account�, 
�Ton�, �Guarantor� and �Terminal installa-
tion� have the same meaning as in article 1 
of the 1992 Fund Convention, unless stated 
otherwise; 

8 �Established claim� means a claim 
which has been recognised by the 1992 
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välgrundad genom ett för 1992 års fond 
bindande beslut av behörig domstol vilket 
inte längre kan överklagas med ordinära 
rättsmedel, och som skulle ha ersatts fullt ut 
om inte den gräns som anges i artikel 
4första stycket i 1992 års fondkonvention 
hade tillämpats för den aktuella olyckan. 

9. Församling: församlingen för 2003 års 
internationella kompletterande oljeskade-
fond, om inte annat anges. 

 
10. Organisation: Internationella sjöfarts-

organisationen. 
11. Generalsekreteraren: organisationens 

generalsekreterare. 
 

Artikel 2 
 

1. Härmed upprättas en internationell 
kompletterande fond för ersättning av skada 
genom förorening, som skall ha namnet 
�2003 års internationella kompletterande ol-
jeskadefond� (nedan kallad �den komplette-
rande fonden�). 

2. Den kompletterande fonden skall i var-
je fördragsslutande stat erkännas som juri-
disk person med behörighet enligt lagen i 
den staten att förvärva rättigheter och åta 
sig skyldigheter samt att vara part i rätte-
gång inför domstol i denna stat. Varje för-
dragsslutande stat skall erkänna den kom-
pletterande fondens direktör som ställföre-
trädare för den kompletterande fonden. 

 
Artikel 3 

 
Detta protokoll gäller endast 
a) skada genom förorening som har upp-

kommit 
i) inom en fördragsslutande stats territori-

um, inbegripet dess territorialvatten, och 
ii) inom en fördragsslutande stats exklu-

siva ekonomiska zon, som fastställts i en-
lighet med folkrättens regler, eller, om en 
fördragsslutande stat inte har fastställt nå-
gon sådan zon, inom ett område utanför och 
angränsande till den statens territorialvat-
ten, vilket har bestämts av den staten i en-
lighet med folkrättens regler och vilket inte 
sträcker sig längre ut än 200 sjömil från de 
baslinjer varifrån statens territorialvatten 
mäts, 

Fund or been accepted as admissible by de-
cision of a competent court binding upon 
the 1992 Fund not subject to ordinary forms 
of review and which would have been fully 
compensated if the limit set out in article 4, 
paragraph 4, of the 1992 Fund Convention 
had not been applied to that incident; 

9 �Assembly� means the Assembly of the 
International Oil Pollution Compensation 
Supplementary Fund, 2003, unless other-
wise indicated; 

10 �Organization� means the Interna-
tional Maritime Organization; 

11 �Secretary-General� means the Secre-
tary-General of the Organization. 

 
Article 2 

 
1 An International Supplementary Fund 

for compensation for pollution damage, to 
be named �The International Oil Pollution 
Compensation Supplementary Fund, 2003� 
(hereinafter �the Supplementary Fund�), is 
hereby established. 

2 The Supplementary Fund shall in each 
Contracting State be recognized as a legal 
person capable under the laws of that State 
of assuming rights and obligations and of 
being a party in legal proceedings before 
the courts of that State. Each Contracting 
State shall recognize the Director of the 
Supplementary Fund as the legal represen-
tative of the Supplementary Fund. 

 
Article 3 

 
This Protocol shall apply exclusively: 
(a) to pollution damage caused: 
 
(i) in the territory, including the territorial 

sea, of a Contracting State, and 
(ii) in the exclusive economic zone of a 

Contracting State, established in accordance 
with international law, or, if a Contracting 
State has not established such a zone, in an 
area beyond and adjacent to the territorial 
sea of that State determined by that State in 
accordance with international law and ex-
tending not more than 200 nautical miles 
from the baselines from which the breadth 
of its territorial sea is measured; 
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b) förebyggande åtgärder, var de än vid-
tas, för att förhindra eller begränsa sådan 
skada. 

 
 
 
KOMPLETTERANDE ERSÄTTNING 

Artikel 4 
 

1. Den kompletterande fonden skall betala 
ersättning till var och en som har lidit skada 
genom förorening om denna peron inte har 
kunnat få full ersättning för en styrkt ford-
ran beträffande sådan skada enligt 1992 års 
fondkonvention, på grund av att de sam-
manlagda skadorna överstiger, eller riskerar 
att överstiga, den tillämpliga ersättnings-
gränsen enligt artikel 4 fjärde stycket i 1992 
års fondkonvention för en och samma 
olycka. 

2 a) Det sammanlagda ersättningsbelopp 
som den kompletterande fonden skall betala 
enligt denna artikel är för en och samma 
olycka begränsat så att summan av detta be-
lopp och det ersättningsbelopp som faktiskt 
har betalats enligt 1992 års ansvarighets-
konvention och 1992 års fondkonvention 
inom tillämpningsområdet för detta proto-
koll inte överstiger 750 miljoner beräk-
ningsenheter. 

b) Det belopp om 750 miljoner beräk-
ningsenheter, som anges i andra stycket a, 
skall räknas om till inhemsk valuta på 
grundval av det värde valutan hade i förhål-
lande till den särskilda dragningsrätten den 
dag som fastställs av församlingen för 1992 
års fond för omräkning av det högsta ersätt-
ningsbelopp som får betalas enligt 1992 års 
ansvarighetskonvention och 1992 års fond-
konvention. 

3. Om summan av styrkta fordringar mot 
den kompletterande fonden överstiger det 
sammanlagda ersättningsbelopp som får be-
talas enligt andra stycket, skall det tillgäng-
liga beloppet fördelas så att förhållandet 
mellan varje styrkt fordran och det ersätt-
ningsbelopp som fordringsägaren faktiskt 
erhåller enligt detta protokoll är detsamma 
för alla fordringsägare. 

4. Den kompletterande fonden skall betala 
ersättning för styrkta fordringar enligt defi-

(b) to preventive measures, wherever 
taken, to prevent or minimize such damage. 
 
 
 
 

SUPPLEMENTARY COMPENSATION 

Article 4 
 

1 The Supplementary Fund shall pay 
compensation to any person suffering pollu-
tion damage if such person has been unable 
to obtain full and adequate compensation 
for an established claim for such damage 
under the terms of the 1992 Fund Conven-
tion, because the total damage exceeds, or 
there is a risk that it will exceed, the appli-
cable limit of compensation laid down in 
article 4, paragraph 4, of the 1992 Fund 
Convention in respect of any one incident. 

2 (a) The aggregate amount of compensa-
tion payable by the Supplementary Fund 
under this article shall in respect of any one 
incident be limited, so that the total sum of 
that amount together with the amount of 
compensation actually paid under the 1992 
Liability Convention and the 1992 Fund 
Convention within the scope of application 
of this Protocol shall not exceed 750 mil-
lion units of account. 

(b) The amount of 750 million units of 
account mentioned in paragraph 2(a) shall 
be converted into national currency on the 
basis of the value of that currency by refer-
ence to the Special Drawing Right on the 
date determined by the Assembly of the 
1992 Fund for conversion of the maximum 
amount payable under the 1992 Liability 
and 1992 Fund Conventions. 
 

3 Where the amount of established claims 
against the Supplementary Fund exceeds 
the aggregate amount of compensation pay-
able under paragraph 2, the amount avail-
able shall be distributed in such a manner 
that the proportion between any established 
claim and the amount of compensation ac-
tually recovered by the claimant under this 
Protocol shall be the same for all claimants. 

4 The Supplementary Fund shall pay 
compensation in respect of established 
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nitionen i artikel 1 åttonde stycket, och en-
dast för sådana fordringar. 

 
Artikel 5 

 
Den kompletterande fonden skall betala 

ersättning när församlingen för 1992 års 
fond har funnit att det sammanlagda belop-
pet av styrkta fordringar överstiger, eller att 
det föreligger risk för att det sammanlagda 
beloppet av styrkta fordringar kommer att 
överstiga, det ersättningsbelopp som finns 
tillgängligt enligt artikel 4 fjärde stycket i 
1992 års fondkonvention och att försam-
lingen för 1992 års fond, som en följd av 
detta, har beslutat interimistiskt eller slutligt 
att utbetalningar endast kommer att verk-
ställas för en del av varje styrkt fordran. 
Den kompletterande fondens församling 
skall därefter besluta huruvida och i vilken 
utsträckning den kompletterande fonden 
skall betala den del av en styrkt fordran som 
inte har ersatts enligt 1992 års ansvarig-
hetskonvention och 1992 års fondkonven-
tion. 

 
Artikel 6 

 
1. Om inte annat följer av artikel 15 andra 

och tredje styckena upphör rätten till ersätt-
ning från den kompletterande fonden endast 
om rätten har upphört i förhållande till 1992 
års fond enligt artikel 6 i 1992 års fondkon-
vention. 

2. Ett anspråk som riktas mot 1992 års 
fond skall betraktas som ett anspråk fram-
ställt av samma fordringsägare mot den 
kompletterande fonden. 

 
Artikel 7 

 
1. Bestämmelserna i artikel 7 första, andra 

och fjärde�sjätte styckena i 1992 års fond-
konvention skall tillämpas i fråga om en ta-
lan om ersättning som har väckts mot den 
kompletterande fonden i enlighet med arti-
kel 4 första stycket i detta protokoll. 

2. Har en talan om ersättning för skada 
genom förorening väckts mot fartygsägaren 
eller dennes garant vid en domstol som är 
behörig enligt artikel IX i 1992 års ansva-
righetskonvention, är denna domstol såvitt 

claims as defined in article 1, paragraph 8, 
and only in respect of such claims. 

 
Article 5 

 
The Supplementary Fund shall pay com-

pensation when the Assembly of the 1992 
Fund has considered that the total amount 
of the established claims exceeds, or there 
is a risk that the total amount of established 
claims will exceed the aggregate amount of 
compensation available under article 4, 
paragraph 4, of the 1992 Fund Convention 
and that as a consequence the Assembly of 
the 1992 Fund has decided provisionally or 
finally that payments will only be made for 
a proportion of any established claim. The 
Assembly of the Supplementary Fund shall 
then decide whether and to what extent the 
Supplementary Fund shall pay the propor-
tion of any established claim not paid under 
the 1992 Liability Convention and the 1992 
Fund Convention. 

 
 
 

Article 6 
 

1 Subject to article 15, paragraphs 2 and 
3, rights to compensation against the Sup-
plementary Fund shall be extinguished only 
if they are extinguished against the 1992 
Fund under article 6 of the 1992 Fund Con-
vention. 

2 A claim made against the 1992 Fund 
shall be regarded as a claim made by the 
same claimant against the Supplementary 
Fund. 

 
Article 7 

 
1 The provisions of article 7, paragraphs 

1, 2, 4, 5 and 6, of the 1992 Fund Conven-
tion shall apply to actions for compensation 
brought against the Supplementary Fund in 
accordance with article 4, paragraph 1, of 
this Protocol. 

2 Where an action for compensation for 
pollution damage has been brought before a 
court competent under article IX of the 
1992 Liability Convention against the 
owner of a ship or his guarantor, such court 
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angår samma skada ensam behörig att pröva 
en talan mot den kompletterande fonden om 
ersättning enligt bestämmelserna i artikel 4 
i detta protokoll. Har emellertid talan om 
ersättning för skada genom förorening 
väckts enligt 1992 års ansvarighetskonven-
tion vid domstol i en stat som har tillträtt 
1992 års ansvarighetskonvention men inte 
detta protokoll, skall talan mot den kom-
pletterande fonden enligt artikel 4 i detta 
protokoll enligt kärandens val väckas an-
tingen vid en domstol i den stat där den 
kompletterande fonden har sitt säte eller vid 
en enligt artikel IX i 1992 års ansvarighets-
konvention behörig domstol i en stat, som 
har tillträtt detta protokoll. 

 
 
3. Har en talan mot 1992 års fond om er-

sättning för skada genom förorening väckts 
vid en domstol i en stat som är part till 1992 
års fondkonvention men inte till detta pro-
tokoll, skall, utan hinder av första stycket, 
en anknytande talan mot den kompletteran-
de fonden, efter kärandens val, väckas an-
tingen vid en domstol i den stat där den 
kompletterande fonden har sitt säte eller vid 
en enligt första stycket behörig domstol i en 
fördragsslutande stat. 

 
 

Artikel 8 
 

1. En dom som har meddelats mot den 
kompletterande fonden av en domstol som 
är behörig enligt artikel 7 i detta protokoll 
skall, om domen kan verkställas i den stat 
där den meddelades och där inte längre kan 
överklagas med ordinära rättsmedel, erkän-
nas och verkställas i alla fördragsslutande 
stater under de förutsättningar som anges i 
artikel X i 1992 års ansvarighetskonvention 
samt med iakttagande av beslut om fördel-
ningen enligt artikel 4 tredje stycket i detta 
protokoll. 

2. En fördragsslutande stat får tillämpa 
andra bestämmelser om erkännande och 
verkställighet av domar, om tillämpningen 
av dessa bestämmelser leder till att domar 
erkänns och verkställs i minst samma ut-
sträckning som i enlighet med första styck-
et. 

shall have exclusive jurisdictional compet-
ence over any action against the Supple-
mentary Fund for compensation under the 
provisions of article 4 of this Protocol in re-
spect of the same damage. However, where 
an action for compensation for pollution 
damage under the 1992 Liability Conven-
tion has been brought before a court in a 
Contracting State to the 1992 Liability 
Convention but not to this Protocol, any ac-
tion against the Supplementary Fund under 
article 4 of this Protocol shall at the option 
of the claimant be brought either before a 
court of the State where the Supplementary 
Fund has its headquarters or before any 
court of a Contracting State to this Protocol 
competent under article IX of the 1992 Li-
ability Convention. 

3 Notwithstanding paragraph 1, where an 
action for compensation for pollution dam-
age against the 1992 Fund has been brought 
before a court in a Contracting State to the 
1992 Fund Convention but not to this Pro-
tocol, any related action against the Sup-
plementary Fund shall, at the option of the 
claimant, be brought either before a court of 
the State where the Supplementary Fund 
has its headquarters or before any court of a 
Contracting State competent under para-
graph 1. 
 

Article 8 
 

1 Subject to any decision concerning the 
distribution referred to in article 4, para-
graph 3 of this Protocol, any judgment 
given against the Supplementary Fund by a 
court having jurisdiction in accordance with 
article 7 of this Protocol, shall, when it has 
become enforceable in the State of origin 
and is in that State no longer subject to or-
dinary forms of review, be recognized and 
enforceable in each Contracting State on the 
same conditions as are prescribed in article 
X of the 1992 Liability Convention.  

2 A Contracting State may apply other 
rules for the recognition and enforcement of 
judgments, provided that their effect is to 
ensure that judgments are recognised and 
enforced at least to the same extent as under 
paragraph 1. 

 



 Nr 21 
  
   

 

179

Artikel 9 
 

1. Den kompletterande fonden inträder, 
såvitt avser belopp som den kompletterande 
fonden har betalat i ersättning för skada ge-
nom förorening enligt artikel 4 första styck-
et i detta protokoll, i den rätt som den som 
har fått sådan ersättning kan ha enligt 1992 
års ansvarighetskonvention mot ägaren eller 
dennes garant. 

 
2. Den kompletterande fonden inträder i 

den rätt som den som har fått ersättning från 
den kompletterande fonden kan ha enligt 
1992 års fondkonvention mot 1992 års 
fond. 

3. Bestämmelserna i detta protokoll in-
skränker inte den kompletterande fondens 
regress- eller subrogationsrätt mot annan 
person än som avses i föregående stycken. 
Under alla förhållanden skall den komplet-
terande fondens subrogationsrätt mot en så-
dan person inte vara mindre förmånlig än 
den rätt som tillkommer en försäkringsgiva-
re för den som erhållit ersättning. 

4. Har en fördragsslutande stat eller en 
myndighet i en sådan stat enligt bestämmel-
ser i nationell lag betalat ersättning för ska-
da genom förorening skall staten eller myn-
digheten inträda i den rätt som den som er-
hållit ersättning skulle ha haft enligt detta 
protokoll. Detta får dock inte hindra att and-
ra subrogations- eller regressrätter som kan 
finnas görs gällande mot den kompletteran-
de fonden. 

 
 

AVGIFTER 

Artikel 10 
 

1. Årsavgifter till den kompletterande 
fonden skall, ifråga om varje fördrags-
slutande stat, betalas av var och en som un-
der det kalenderår som avses i artikel 11 
andra stycket a eller b tagit emot samman-
lagt mer än 150 000 ton 

a) avgiftspliktig olja som transporterats 
till sjöss till en hamn eller en terminal inom 
den statens område, och 

 
b) avgiftspliktig olja i en anläggning som 

Article 9 
 

1 The Supplementary Fund shall, in re-
spect of any amount of compensation for 
pollution damage paid by the Supplemen-
tary Fund in accordance with article 4, para-
graph 1, of this Protocol, acquire by subro-
gation the rights that the person so compen-
sated may enjoy under the 1992 Liability 
Convention against the owner or his guar-
antor. 

2 The Supplementary Fund shall acquire 
by subrogation the rights that the person 
compensated by it may enjoy under the 
1992 Fund Convention against the 1992 
Fund. 

3 Nothing in this Protocol shall prejudice 
any right of recourse or subrogation of the 
Supplementary Fund against persons other 
than those referred to in the preceding para-
graphs. In any event the right of the Sup-
plementary Fund to subrogation against 
such person shall not be less favourable 
than that of an insurer of the person to 
whom compensation has been paid. 

4 Without prejudice to any other rights of 
subrogation or recourse against the Sup-
plementary Fund which may exist, a Con-
tracting State or agency thereof which has 
paid compensation for pollution damage in 
accordance with provisions of national law 
shall acquire by subrogation the rights 
which the person so compensated would 
have enjoyed under this Protocol. 

 
 
 

CONTRIBUTIONS 

Article 10 
 

1 Annual contributions to the Supplemen-
tary Fund shall be made in respect of each 
Contracting State by any person who, in the 
calendar year referred to in article 11, para-
graph 2(a) or (b), has received in total quan-
tities exceeding 150,000 tons: 

(a) in the ports or terminal installations in 
the territory of that State contributing oil 
carried by sea to such ports or terminal in-
stallations; and 

(b) in any installations situated in the ter-
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är belägen inom den fördragsslutande sta-
tens område, om denna olja transporterats 
till sjöss och lossats i en hamn eller en ter-
minal i en stat som inte är fördragsslutande 
stat, varvid denna olja endast skall tas med i 
beräkningen enligt denna bestämmelse när 
den första gången mottas i en fördrags-
slutande stat efter att ha lossats i en stat som 
inte är fördragsslutande stat. 

2. Bestämmelserna i artikel 10 andra 
stycket i 1992 års fondkonvention skall gäl-
la i fråga om skyldigheten att betala avgifter 
till den kompletterande fonden. 

 
Artikel 11 

 
1. För att fastställa den årsavgift som, om 

årsavgifter skall utgå, skall betalas, skall 
församlingen med beaktande av nödvändig-
heten av att tillräckliga likvida medel finns, 
för varje kalenderår göra en beräkning i 
form av en budget av: 

i) Utgifter 
a) kostnader och utgifter för den komplet-

terande fondens förvaltning under året samt 
eventuellt underskott från verksamheten 
under föregående år, 

b) utbetalningar från den kompletterande 
fonden under året för betalning av fordring-
ar mot den kompletterande fonden enligt ar-
tikel 4, däri inbegripet återbetalning av lån 
som tidigare har tagits upp av den komplet-
terande fonden för att betala sådana ford-
ringar. 

ii) Inkomster 
a) överskott från verksamheten under fö-

regående år, däri inbegripet eventuell ränta, 
b) årsavgifter, om sådana erfordras för att 

balansera budgeten, och 
c) andra inkomster. 
2. Församlingen skall fastställa det sam-

manlagda beloppet av de avgifter som skall 
tas ut. På grundval av det beslutet skall den 
kompletterande fondens direktör för varje 
fördragsslutande stat beräkna den årsavgift 
som var och en som avses i artikel 10 skall 
betala: 

a) i den utsträckning avgiften är avsedd 
att användas till betalning av fordringar som 
avses i första stycket i a, på grundval av ett 
bestämt belopp per ton avgiftspliktig olja 
som den avgiftsskyldige under föregående 

ritory of that Contracting State contributing 
oil which has been carried by sea and dis-
charged in a port or terminal installation of 
a non-Contracting State, provided that con-
tributing oil shall only be taken into account 
by virtue of this sub-paragraph on first re-
ceipt in a Contracting State after its dis-
charge in that non-Contracting State. 
 

2 The provisions of article 10, paragraph 
2, of the 1992 Fund Convention shall apply 
in respect of the obligation to pay contribu-
tions to the Supplementary Fund. 

 
Article 11 

 
1 With a view to assessing the amount of 

annual contributions due, if any, and taking 
account of the necessity to maintain suffi-
cient liquid funds, the Assembly shall for 
each calendar year make an estimate in the 
form of a budget of: 

(i) Expenditure 
(a) costs and expenses of the administra-

tion of the Supplementary Fund in the rele-
vant year and any deficit from operations in 
preceding years; 

(b) payments to be made by the Supple-
mentary Fund in the relevant year for the 
satisfaction of claims against the Supple-
mentary Fund due under article 4, including 
repayments on loans previously taken by 
the Supplementary Fund for the satisfaction 
of such claims; 

(ii) Income 
(a) surplus funds from operations in pre-

ceding years, including any interest; 
(b) annual contributions, if required to 

balance the budget; 
(c) any other income. 
2 The Assembly shall decide the total 

amount of contributions to be levied. On the 
basis of that decision, the Director of the 
Supplementary Fund shall, in respect of 
each Contracting State, calculate for each 
person referred to in article 10, the amount 
of that person.s annual contribution: 

(a) in so far as the contribution is for the 
satisfaction of payments referred to in para-
graph 1(i)(a) on the basis of a fixed sum for 
each ton of contributing oil received in the 
relevant State by such person during the 
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kalenderår mottagit i ifrågavarande stat, och 
b) i den utsträckning avgiften är avsedd 

att användas till betalning av fordringar som 
avses i första stycket i b, på grundval av ett 
bestämt belopp per ton avgiftspliktig olja 
som den avgiftsskyldige mottagit under ka-
lenderåret före det då ifrågavarande olycka 
inträffade, om denna stat vid tidpunkten för 
olyckan var hade tillträtt detta protokoll. 

 
3. De belopp som avses i andra stycket 

erhålls genom att dela det sammanlagda av-
giftsbelopp som erfordras med den sam-
manlagda mängden avgiftspliktig olja som 
mottagits i alla fördragsslutande stater un-
der ifrågavarande år. 

4. Årsavgiften förfaller till betalning en-
ligt vad som bestäms i den kompletterande 
fondens interna föreskrifter. Församlingen 
får besluta om ett annat datum för betal-
ningen. 

5. Församlingen får besluta, enligt vad 
som fastställts i den kompletterande fon-
dens ekonomiska föreskrifter, att göra över-
föringar mellan de tillgångar som har erhål-
lits enligt andra stycket a och b. 

 
 

Artikel 12 
 

1. Bestämmelserna i artikel 13 i 1992 års 
fondkonvention tillämpas på avgifter till 
den kompletterande fonden. 

2. En fördragsslutande stat kan åta sig 
skyldigheten att betala avgifter till den 
kompletterande fonden i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 14 i 1992 års 
fondkonvention. 

 
Artikel 13 

 
1. De fördragsslutande staterna skall un-

derrätta direktören för den kompletterande 
fonden om mottagande av olja i enlighet 
med artikel 15 i 1992 års fondkonvention, 
varvid underrättelser till direktören för 1992 
års fond enligt artikel 15 andra stycket i 
1992 års fondkonvention även skall anses 
ha lämnats enligt detta protokoll. 

 
2. En fördragsslutande stat som inte full-

gör skyldigheten att lämna underrättelse en-

preceding calendar year; and 
(b) in so far as the contribution is for the 

satisfaction of payments referred to in para-
graph 1(i)(b) on the basis of a fixed sum for 
each ton of contributing oil received by 
such person during the calendar year pre-
ceding that in which the incident in ques-
tion occurred, provided that State was a 
Contracting State to this Protocol at the date 
of the incident. 

3 The sums referred to in paragraph 2 
shall be arrived at by dividing the relevant 
total amount of contributions required by 
the total amount of contributing oil received 
in all Contracting States in the relevant 
year. 

4 The annual contribution shall be due on 
the date to be laid down in the Internal 
Regulations of the Supplementary Fund. 
The Assembly may decide on a different 
date of payment. 

5 The Assembly may decide, under condi-
tions to be laid down in the Financial Regu-
lations of the Supplementary Fund, to make 
transfers between funds received in accord-
ance with paragraph 2(a) and funds re-
ceived in accordance with paragraph 2(b) 
 

Article 12 
 

1 The provisions of article 13 of the 1992 
Fund Convention shall apply to contribu-
tions to the Supplementary Fund. 

2 A Contracting State itself may assume 
the obligation to pay contributions to the 
Supplementary Fund in accordance with the 
procedure set out in article 14 of the 1992 
Fund Convention. 
 

Article 13 
 

1 Contracting States shall communicate to 
the Director of the Supplementary Fund in-
formation on oil receipts in accordance with 
article 15 of the 1992 Fund Convention pro-
vided, however, that communications made 
to the Director of the 1992 Fund under arti-
cle 15, paragraph 2, of the 1992 Fund Con-
vention shall be deemed to have been made 
also under this Protocol. 

2 Where a Contracting State does not ful-
fil its obligations to submit the communica-
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ligt första stycket är ersättningsskyldig mot 
den kompletterade fonden för den ekono-
miska förlust som den kompletterande fon-
den kan ha gjort som en följd av underlå-
tenheten. Församlingen skall efter rekom-
mendation från den kompletterande fondens 
direktör besluta om en sådan ersättning 
skall betalas av den fördragsslutande staten. 

 
 

Artikel 14 
 

1. Utan hinder av artikel 10 skall i detta 
protokoll varje fördragsslutande stat anses 
ta emot minst en miljon ton avgiftspliktig 
olja. 

 
2. Om den sammanlagda mängd avgifts-

pliktig olja som tas emot i en fördrags-
slutande stat understiger en miljon ton, skall 
de förpliktelser, som skulle ha åvilat envar 
som varit skyldig att bidra till den komplet-
terande fonden för olja som tagits emot 
inom den statens område, övertas av den 
fördragsslutande staten, i den utsträckning 
det inte finns någon person som är ansvarig 
för den sammanlagda mängd olja som tas 
emot. 

 
Artikel 15 

 
1. Om det i en fördragsslutande stat inte 

finns någon person som uppfyller kraven i 
artikel 10, skall den fördragsslutande staten, 
för tillämpningen av detta protokoll, infor-
mera den kompletterande fondens direktör 
om detta. 

2. Den kompletterande fonden skall inte 
betala ersättning för skada genom förore-
ning inom en fördragsslutande stats territo-
rium, territorialvatten eller exklusiva eko-
nomiska zon eller område som bestämts i 
enlighet med artikel 3 a led ii i detta proto-
koll för en bestämd olycka eller för före-
byggande åtgärder, var de än vidtas, för att 
förhindra eller begränsa sådan skada, innan 
skyldigheten att underrätta den komplette-
rande fondens direktör i enlighet med arti-
kel 13 första stycket och första stycket i den 
här artikeln har fullgjorts av den fördrags-
slutande staten för alla år före denna olycka. 

 

tion referred to in paragraph 1 and this re-
sults in a financial loss for the Supplemen-
tary Fund, that Contracting State shall be li-
able to compensate the Supplementary 
Fund for such loss. The Assembly shall, on 
the recommendation of the Director of the 
Supplementary Fund, decide whether such 
compensation shall be payable by that Con-
tracting State. 
 

Article 14 
 

1 Notwithstanding article 10, for the pur-
poses of this Protocol there shall be deemed 
to be a minimum receipt of 1 million tons 
of contributing oil in each Contracting 
State. 

2 When the aggregate quantity of contrib-
uting oil received in a Contracting State is 
less than 1 million tons, the Contracting 
State shall assume the obligations that 
would be incumbent under this Protocol on 
any person who would be liable to contrib-
ute to the Supplementary Fund in respect of 
oil received within the territory of that State 
in so far as no liable person exists for the 
aggregated quantity of oil received. 

 
 

Article 15 
 

1 If in a Contracting State there is no per-
son meeting the conditions of article 10, 
that Contracting State shall for the purposes 
of this Protocol inform the Director of the 
Supplementary Fund thereof. 

 
2 No compensation shall be paid by the 

Supplementary Fund for pollution damage 
in the territory, territorial sea or exclusive 
economic zone or area determined in ac-
cordance with article 3(a)(ii), of this Proto-
col, of a Contracting State in respect of a 
given incident or for preventive measures, 
wherever taken, to prevent or minimize 
such damage, until the obligations to com-
municate to the Director of the Supplement-
ary Fund according to article 13, paragraph 
1 and paragraph 1 of this article have been 
complied with in respect of that Contracting 
State for all years prior to the occurrence of 
that incident.  
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Församlingen skall i det interna reglemen-
tet fastställa under vilka omständigheter en 
fördragsslutande stat skall anses ha brustit i 
sina skyldigheter. 

 
3. Om ersättning har vägrats tillfälligt i 

enlighet med andra stycket, skall ersättning 
vägras slutligt i fråga om den olyckan om 
skyldigheterna att underrätta den komplette-
rande fondens direktör enligt artikel 13 för-
sta stycket och första stycket i den här arti-
keln inte har fullgjorts inom ett år efter det 
att den kompletterande fondens direktör har 
underrättat den fördragsslutande staten om 
dess underlåtenhet att rapportera. 

 
4. Alla avgifter som skall betalas till den 

kompletterande fonden skall räknas av från 
ersättning som skall betalas till gäldenären 
eller dennes företrädare. 

 
 

ORGANISATION OCH FÖRVALTNING 

 
Artikel 16 

 
1. Den kompletterande fonden skall ha en 

församling och ett sekretariat som leds av 
en direktör. 

2. Artiklarna 17�20 och 28�33 i 1992 
års fondkonvention tillämpas på försam-
lingen, sekretariatet och den kompletteran-
de fondens direktör. 

3. Artikel 34 i 1992 års fondkonvention 
tillämpas på den kompletterande fonden. 

 
Artikel 17 

 
1. Sekretariatet för 1992 års fond, som 

leds av direktören för 1992 års fond, får 
också fungera som sekretariat och direktör 
för den kompletterande fonden. 

2. Om sekretariatet och direktören för 
1992 års fond också utför uppgifter enligt 
första stycket som sekretariat och direktör 
för den kompletterande fonden, skall den 
kompletterande fonden vid intressekonflik-
ter mellan 1992 års fond och den komplet-
terande fonden företrädas av församlingens 
ordförande. 

 

The Assembly shall determine in the In-
ternal Regulations the circumstances under 
which a Contracting State shall be consid-
ered as having failed to comply with its ob-
ligations. 

3 Where compensation has been denied 
temporarily in accordance with paragraph 2, 
compensation shall be denied permanently 
in respect of that incident if the obligations 
to communicate to the Director of the Sup-
plementary Fund under article 13, para-
graph 1 and paragraph 1 of this article, have 
not been complied with within one year af-
ter the Director of the Supplementary Fund 
has notified the Contracting State of its 
failure to report. 

4 Any payments of contributions due to 
the Supplementary Fund shall be set off 
against compensation due to the debtor, or 
the debtor.s agents. 

 
 

ORGANIZATION AND ADMINISTRA-
TION 

Article 16 
 

1 The Supplementary Fund shall have an 
Assembly and a Secretariat headed by a Di-
rector. 

2 Articles 17 to 20 and 28 to 33 of the 
1992 Fund Convention shall apply to the 
Assembly, Secretariat and Director of the 
Supplementary Fund. 

3 Article 34 of the 1992 Fund Convention 
shall apply to the Supplementary Fund. 

 
Article 17 

 
1 The Secretariat of the 1992 Fund, 

headed by the Director of the 1992 Fund, 
may also function as the Secretariat and the 
Director of the Supplementary Fund. 

2 If, in accordance with paragraph 1, the 
Secretariat and the Director of the 1992 
Fund also perform the function of Secre-
tariat and Director of the Supplementary 
Fund, the Supplementary Fund shall be rep-
resented, in cases of conflict of interests be-
tween the 1992 Fund and the Supplement-
ary Fund, by the Chairman of the Assem-
bly. 
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3. Den kompletterande fondens direktör 
och den personal och de experter som den 
kompletterande fondens direktör har utsett, 
skall när de fullgör sina uppgifter enligt det-
ta protokoll och 1992 års fondkonvention 
inte anses ha brutit mot bestämmelserna i 
artikel 30 i 1992 års fondkonvention, som 
de tillämpas genom artikel 16 andra stycket 
i detta protokoll, när de fullgör sina uppgif-
ter enlighet med denna artikel. 

4. Församlingen skall sträva efter att inte 
fatta beslut som är oförenliga med beslut 
som har fattats av församlingen för 1992 års 
fond. Om olika meningar uppkommer rö-
rande gemensamma förvaltningsfrågor skall 
församlingen söka nå enighet med försam-
lingen för 1992 års fond i en anda av ömse-
sidigt samarbete och med de båda organisa-
tionernas gemensamma mål för ögonen. 

 
5. Den kompletterande fonden skall till 

1992 års fond återbetala alla kostnader och 
utgifter som 1992 års fond har haft för ad-
ministrativa tjänster vilka den har utfört för 
den kompletterande fondens räkning. 

 
 
 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 

Artikel 18 
 

1. Om inte annat följer av fjärde stycket, 
skall det sammanlagda beloppet av årsav-
gifter för avgiftspliktig olja som har tagits 
emot i en enskild fördragsslutande stat un-
der ett kalenderår inte överstiga 20 % av det 
totala beloppet av årsavgifter enligt detta 
protokoll för det kalenderåret. 

 
2. Om tillämpningen av bestämmelserna i 

artikel 11 andra och tredje styckena leder 
till att det sammanlagda beloppet av avgif-
ter som skall betalas av de avgiftsskyldiga i 
en enskild fördragsslutande stat för ett ka-
lenderår överstiger 20 % av summan av 
årsavgifter, skall de avgifter som skall beta-
las av de avgiftsskyldiga i den staten mins-
kas proportionellt så att deras sammanlagda 
avgifter motsvarar 20 % av den totala 
summan av årsavgifter till den komplette-
rande fonden för det året. 

3 The Director of the Supplementary 
Fund, and the staff and experts appointed 
by the Director of the Supplementary Fund, 
performing their duties under this Protocol 
and the 1992 Fund Convention, shall not be 
regarded as contravening the provisions of 
article 30 of the 1992 Fund Convention as 
applied by article 16, paragraph 2, of this 
Protocol in so far as they discharge their du-
ties in accordance with this article. 

4 The Assembly shall endeavour not to 
take decisions which are incompatible with 
decisions taken by the Assembly of the 
1992 Fund. If differences of opinion with 
respect to common administrative issues 
arise, the Assembly shall try to reach a con-
sensus with the Assembly of the 1992 Fund, 
in a spirit of mutual co-operation and with 
the common aims of both organizations in 
mind. 

5 The Supplementary Fund shall reim-
burse the 1992 Fund all costs and expenses 
arising from administrative services per-
formed by the 1992 Fund on behalf of the 
Supplementary Fund. 

 
 
 

TRANSITIONAL PROVISIONS 

Article 18 
 

1 Subject to paragraph 4, the aggregate 
amount of the annual contributions payable 
in respect of contributing oil received in a 
single Contracting State during a calendar 
year shall not exceed 20% of the total 
amount of annual contributions pursuant to 
this Protocol in respect of that calendar 
year. 

2 If the application of the provisions in ar-
ticle 11, paragraphs 2 and 3, would result in 
the aggregate amount of the contributions 
payable by contributors in a single Con-
tracting State in respect of a given calendar 
year exceeding 20% of the total annual con-
tributions, the contributions payable by all 
contributors in that State shall be reduced 
pro rata so that their aggregate contributions 
equal 20% of the total annual contributions 
to the Supplementary Fund in respect of 
that year. 



 Nr 21 
  
   

 

185

3. Om de avgifter som skall betalas av de 
avgiftsskyldiga i en fördragsslutande stat 
skall minskas enligt andra stycket, skall de 
avgifter som skall betalas av de avgiftsskyl-
diga i övriga fördragsslutande stater ökas 
proportionellt så att den totala summan av 
avgifter som skall betalas av de som är 
skyldiga att betala avgifter till den komplet-
terande fonden för kalenderåret ifråga 
kommer att uppgå till den summa av avgif-
ter som har beslutats av församlingen. 

4. Bestämmelserna i första till tredje 
styckena skall tillämpas till dess att den to-
tala mängden avgiftspliktig olja som har ta-
gits emot i de fördragsslutande staterna un-
der ett kalenderår, med de mängder som 
anges i artikel 14 första stycket inräknade, 
uppgår till 1 000 miljoner ton, dock längst 
till dess att tio år har gått från det att detta 
protokoll trädde i kraft. 

 
 
 
 

SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 19 

Undertecknande, ratifikation, godtagande, 
godkännande och anslutning 

1. Detta protokoll står öppet för under-
tecknande i London från och med den 31 
juli 2003 till och med den 30 juli 2004. 

2. En stat får uttrycka sitt samtycke till att 
vara bundet av detta protokoll genom 

a) undertecknande utan förbehåll för rati-
fikation, godtagande eller godkännande, el-
ler 

b) undertecknande med förbehåll för rati-
fikation, godtagande eller godkännande 
följt av ratifikation, godtagande eller god-
kännande, eller 

c) anslutning. 
3. Enbart stater som är anslutna till 1992 

års fondkonvention får ansluta sig till detta 
protokoll. 

4. Ratifikation, godtagande, godkännande 
eller anslutning verkställs genom att ett 
formellt instrument för detta ändamål depo-
neras hos generalsekreteraren. 
 

3 If the contributions payable by persons 
in a given Contracting State shall be re-
duced pursuant to paragraph 2, the contri-
butions payable by persons in all other Con-
tracting States shall be increased pro rata so 
as to ensure that the total amount of contri-
butions payable by all persons liable to con-
tribute to the Supplementary Fund in re-
spect of the calendar year in question will 
reach the total amount of contributions de-
cided by the Assembly. 

4 The provisions in paragraphs 1 to 3 
shall operate until the total quantity of con-
tributing oil received in all Contracting 
States in a calendar year, including the 
quantities referred to in article 14, para-
graph 1, has reached 1,000 million tons or 
until a period of 10 years after the date of 
entry into force of this Protocol has elapsed, 
whichever occurs earlier. 

 
 
 
 

FINAL CLAUSES 

Article 19 

Signature, ratification, acceptance, ap-
proval and accession 

1 This Protocol shall be open for signa-
ture at London from 31 July 2003 to 30 July 
2004. 

2 States may express their consent to be 
bound by this Protocol by: 

(a) signature without reservation as to 
ratification, acceptance or approval; or 

 
(b) signature subject to ratification, ac-

ceptance or approval followed by ratifica-
tion, acceptance or approval; or 

 
(c) accession. 
3 Only Contracting States to the 1992 

Fund Convention may become Contracting 
States to this Protocol. 

4 Ratification, acceptance, approval or 
accession shall be effected by the deposit of 
a formal instrument to that effect with the 
Secretary-General. 

 



 Nr 21 
  
   

 

186

Artikel 20 

Information om avgiftspliktig olja 

En stat skall innan detta protokoll träder i 
kraft för staten, när den undertecknar proto-
kollet i enlighet med artikel 19 andra styck-
et a, eller deponerar ett instrument som av-
ses i artikel 19 fjärde stycket i detta proto-
koll, och därefter årligen på tid som gene-
ralsekreteraren bestämmer, underrätta gene-
ralsekreteraren om namn och adress på per-
soner som för den staten är skyldiga att be-
tala avgifter till fonden enligt artikel 10. 
Staten skall också lämna uppgift om de 
mängder avgiftspliktig olja som tagits emot 
av en sådan person inom den statens territo-
rium under det närmast föregående kalen-
deråret. 

 
 

Artikel 21 

Ikraftträdande 

1. Detta protokoll träder i kraft tre måna-
der efter det att följande förutsättningar är 
uppfyllda: 

a) När minst åtta stater har undertecknat 
protokollet utan förbehåll för ratifikation, 
godtagande eller godkännande, eller har de-
ponerat sina ratifikations-, godtagande-, 
godkännande- eller anslutningsinstrument 
hos generalsekreteraren, och 

b) generalsekreteraren har fått informa-
tion från direktören för 1992 års fond om att 
de som är skyldiga att betala avgift enligt 
artikel 10 tog emot sammanlagt minst 450 
miljoner ton avgiftspliktig olja under det 
närmast föregående kalenderåret med de 
mängder som anges i artikel 14 första 
stycket inräknade. 

2. För de stater som undertecknar detta 
protokoll utan förbehåll för ratifikation, 
godtagande eller godkännande, eller som 
ratificerar, godtar, godkänner eller ansluter 
sig till detta protokoll efter det att villkoren 
i första stycket har uppfyllts, träder proto-
kollet i kraft tre månader efter det att staten 
har deponerat vederbörligt instrument. 

 
3. Utan hinder av första och andra stycke-

Article 20 

Information on contributing oil 

Before this Protocol comes into force for 
a State, that State shall, when signing this 
Protocol in accordance with article 19, 
paragraph 2(a), or when depositing an in-
strument referred to in article 19, paragraph 
4 of this Protocol, and annually thereafter at 
a date to be determined by the Secretary-
General, communicate to the Secretary-
General the name and address of any person 
who in respect of that State would be liable 
to contribute to the Supplementary Fund 
pursuant to article 10 as well as data on the 
relevant quantities of contributing oil re-
ceived by any such person in the territory of 
that State during the preceding calendar 
year. 
 

Article 21 

Entry into force 

1 This Protocol shall enter into force three 
months following the date on which the fol-
lowing requirements are fulfilled: 

(a) at least eight States have signed the 
Protocol without reservation as to ratifica-
tion, acceptance or approval, or have depos-
ited instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession with the Secretary-
General; and 

(b) the Secretary-General has received in-
formation from the Director of the 1992 
Fund that those persons who would be li-
able to contribute pursuant to article 10 
have received during the preceding calendar 
year a total quantity of at least 450 million 
tons of contributing oil, including the quan-
tities referred to in article 14, paragraph 1. 

2 For each State which signs this Protocol 
without reservation as to ratification, ac-
ceptance or approval, or which ratifies, ac-
cepts, approves or accedes to this Protocol, 
after the conditions in paragraph 1 for entry 
into force have been met, the Protocol shall 
enter into force three months following the 
date of the deposit by such State of the ap-
propriate instrument. 

3 Notwithstanding paragraphs 1 and 2, 



 Nr 21 
  
   

 

187

na träder detta protokoll inte i kraft för en 
stat förrän 1992 års fondkonvention träder i 
kraft för den staten. 

 
Artikel 22 

Första mötet med församlingen 

Generalsekreteraren skall sammankalla 
församlingens första möte. Mötet skall äga 
rum så snart som möjligt efter det att detta 
protokoll har trätt i kraft och i vart fall inte 
senare än trettio dagar efter ikraftträdandet. 

 
 

Artikel 23 

Revision och ändring 

1. Organisationen får sammankalla en 
konferens för att revidera eller ändra detta 
protokoll. 

2. Organisationen skall sammankalla en 
konferens med de fördragsslutande staterna 
för att revidera eller ändra detta protokoll 
om minst en tredjedel av dem begär det. 
 
 

Artikel 24 

Ändring av begränsningsbelopp 

1. På begäran av minst en fjärdedel av de 
fördragsslutande staterna skall ett förslag 
till ändring av ansvarsgränserna enligt arti-
kel 4 andra stycket a genom generalsekrete-
rarens försorg sändas till alla medlemmar i 
organisationen och till alla fördragsslutande 
stater. 

2. Ett förslag till ändring som sänts enligt 
ovan skall senast inom sex månader från 
översändandet lämnas över till organisatio-
nens juridiska kommitté för övervägande. 

 
3. Alla stater som är parter i detta proto-

koll har, oavsett om de är medlemmar i or-
ganisationen eller inte, rätt att delta i juri-
diska kommitténs förhandlingar för övervä-
gande och antagande av ändringar. 

4. Ändringar antas med två tredjedels ma-
joritet av de fördragsslutande stater som är 
närvarande och som röstar i juridiska kom-

this Protocol shall not enter into force in re-
spect of any State until the 1992 Fund Con-
vention enters into force for that State. 

 
Article 22 

First session of the Assembly 

The Secretary-General shall convene the 
first session of the Assembly. This session 
shall take place as soon as possible after the 
entry into force of this Protocol and, in any 
case, not more than thirty days after such 
entry into force. 

 
Article 23 

Revision and amendment 

1 A conference for the purpose of revising 
or amending this Protocol may be convened 
by the Organization. 

2 The Organization shall convene a Con-
ference of Contracting States for the pur-
pose of revising or amending this Protocol 
at the request of not less than one third of 
all Contracting States. 

 
Article 24 

Amendment of compensation limit 

1 Upon the request of at least one quarter 
of the Contracting States, any proposal to 
amend the limit of the amount of compen-
sation laid down in article 4, paragraph 2 
(a), shall be circulated by the Secretary-
General to all Members of the Organization 
and to all Contracting States. 

2 Any amendment proposed and circu-
lated as above shall be submitted to the Le-
gal Committee of the Organization for con-
sideration at a date at least six months after 
the date of its circulation. 

3 All Contracting States to this Protocol, 
whether or not Members of the Organiza-
tion, shall be entitled to participate in the 
proceedings of the Legal Committee for the 
consideration and adoption of amendments. 

4 Amendments shall be adopted by a two-
thirds majority of the Contracting States 
present and voting in the Legal Committee, 
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mittén, med den ökning i antalet som föran-
leds av tredje stycket, dock under förutsätt-
ning att minst hälften av de fördragsslutan-
de staterna är närvarande vid omröstnings-
tillfället. 

5. När juridiska kommittén behandlar ett 
förslag till ändring av gränserna skall den ta 
hänsyn till inträffade olyckor och i synner-
het omfattningen av de skador som orsakats 
av dem samt till förändringar i penningvär-
dena. 

6 a) Ändringar i gränserna med stöd av 
denna artikel får inte övervägas förrän detta 
protokoll har trätt i kraft och inte heller för-
rän tre år har förflutit från den dag en tidi-
gare ändring med stöd av denna artikel har 
trätt i kraft. 

b) Gränsen får inte höjas så att beloppet 
kommer att överstiga den gräns som lagts 
fast i detta protokoll ökat med sex procent 
per år, inklusive den procentuella höjningen 
från föregående år, räknat från och med den 
dag protokollet öppnades för undertecknan-
de till och med den dag juridiska kommit-
téns beslut träder i kraft. 

c) Gränsen får inte höjas så att den med 
tre gånger överstiger den gräns som lagts 
fast i detta protokoll. 

 
7. En ändring som har antagits i enlighet 

med fjärde stycket skall av organisationen 
delges de fördragsslutande staterna. Änd-
ringen skall anses godtagen när tolv måna-
der har förflutit från underrättelsen om inte 
inom den tidsperioden minst en fjärdedel av 
de stater som var fördragsslutande stater då 
ändringen antogs av juridiska kommittén 
har underrättat organisationen om att de inte 
godtar ändringen. I sådant fall är ändringen 
förkastad och får ingen verkan. 

 
 
 
8. En ändring som har godtagits i enlighet 

med sjunde stycket träder i kraft tolv måna-
der efter det att den godtogs. 

 
9. Alla fördragsslutande stater är bundna 

av ändringen om de inte säger upp detta 
protokoll i enlighet med artikel 26 första 
och andra styckena, senast sex månader in-
nan ändringen träder i kraft. En sådan upp-

expanded as provided for in paragraph 3, on 
condition that at least one half of the Con-
tracting States shall be present at the time of 
voting. 

 
5 When acting on a proposal to amend the 

limit, the Legal Committee shall take into 
account the experience of incidents and in 
particular the amount of damage resulting 
therefrom and changes in the monetary val-
ues. 

6 (a) No amendments of the limit under 
this article may be considered before the 
date of entry into force of this Protocol nor 
less than three years from the date of entry 
into force of a previous amendment under 
this article. 

(b) The limit may not be increased so as 
to exceed an amount which corresponds to 
the limit laid down in this Protocol in-
creased by six per cent per year calculated 
on a compound basis from the date when 
this Protocol is opened for signature to the 
date on which the Legal Committee.s deci-
sion comes into force. 

(c) The limit may not be increased so as 
to exceed an amount which corresponds to 
the limit laid down in this Protocol multi-
plied by three. 

7 Any amendment adopted in accordance 
with paragraph 4 shall be notified by the 
Organization to all Contracting States. The 
amendment shall be deemed to have been 
accepted at the end of a period of twelve 
months after the date of notification, unless 
within that period not less than one quarter 
of the States that were Contracting States at 
the time of the adoption of the amendment 
by the Legal Committee have communi-
cated to the Organization that they do not 
accept the amendment, in which case the 
amendment is rejected and shall have no ef-
fect. 

8 An amendment deemed to have been 
accepted in accordance with paragraph 7 
shall enter into force twelve months after its 
acceptance. 

9 All Contracting States shall be bound 
by the amendment, unless they denounce 
this Protocol in accordance with article 26, 
paragraphs 1 and 2, at least six months be-
fore the amendment enters into force. Such 
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sägning får verkan när ändringen träder i 
kraft. 

10. En stat som blir fördragsslutande stat 
när juridiska kommittén har antagit en änd-
ring men innan tolvmånadersperioden för 
dess godtagande har löpt ut, blir bunden av 
ändringen om den träder i kraft. En stat som 
blir fördragsslutande stat efter den perioden 
blir bunden av en ändring som har godtagits 
i enlighet med sjunde stycket. I de fall som 
anges i detta stycke blir en stat bunden av 
en ändring när den träder i kraft eller när 
protokollet träder i kraft för den staten, om 
detta sker senare. 

 
 
 
 

Artikel 25 

Protokoll till 1992 års fondkonvention 

1. Om de ansvarsgränser som fastställts i 
1992 års fondkonvention har höjts genom 
ett protokoll till konventionen, får den an-
svarsgräns som anges i artikel 4 andra 
stycket a) höjas med samma belopp med 
tillämpning av förfarandet i artikel 24. I så-
dana fall gäller inte artikel 24 sjätte stycket. 
 

2. Om det förfarande som det första 
stycket hänvisar till har tillämpats, skall en 
efterföljande ändring av den ansvarsgräns 
som har lagts fast i artikel 4 andra stycket 
med användning av förfarandet i artikel 24, 
vid tillämpningen av artikel 24 sjätte styck-
et b och c, beräknas på grundval av de nya 
ansvarsgränser som höjts i enlighet med 
första stycket. 

 
 

Artikel 26 

Uppsägning 

1. Detta protokoll får sägas upp av en för-
dragsslutande stat när som helst efter det att 
det har trätt i kraft för den fördragsslutande 
staten. 

2. Uppsägning verkställs genom att ett in-
strument deponeras hos generalsekretera-
ren. 

denunciation shall take effect when the 
amendment enters into force. 

10 When an amendment has been adopted 
by the Legal Committee but the twelve-
month period for its acceptance has not yet 
expired, a State which becomes a Contract-
ing State during that period shall be bound 
by the amendment if it enters into force. A 
State which becomes a Contracting State af-
ter that period shall be bound by an 
amendment which has been accepted in ac-
cordance with paragraph 7. In the cases re-
ferred to in this paragraph, a State becomes 
bound by an amendment when that amend-
ment enters into force, or when this Proto-
col enters into force for that State, if later. 
 
 

Article 25 

Protocols to the 1992 Fund Convention 

1 If the limits laid down in the 1992 Fund 
Convention have been increased by a Pro-
tocol thereto, the limit laid down in article 
4, paragraph 2(a), may be increased by the 
same amount by means of the procedure set 
out in article 24. The provisions of article 
24, paragraph 6, shall not apply in such 
cases. 

2 If the procedure referred to in paragraph 
1 has been applied, any subsequent 
amendment of the limit laid down in article 
4, paragraph 2, by application of the proce-
dure in article 24 shall, for the purpose of 
article 24, paragraphs 6(b) and (c), be calcu-
lated on the basis of the new limit as in-
creased in accordance with paragraph 1. 
 
 
 

Article 26 

Denunciation 

1 This Protocol may be denounced by any 
Contracting State at any time after the date 
on which it enters into force for that Con-
tracting State. 

2 Denunciation shall be effected by the 
deposit of an instrument with the Secretary-
General. 
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3. En uppsägning får verkan tolv månader 
efter deponeringen hos generalsekreteraren, 
eller den längre tidrymd som har angetts i 
uppsägningsinstrumentet. 

4. En uppsägning av 1992 års fondkon-
vention skall anses innebära uppsägning av 
detta protokoll. En sådan uppsägning får 
verkan den dag då uppsägningen av 1992 
års ändringsprotokoll till 1971 års fondkon-
vention får verkan enligt artikel 34 i det 
protokollet. 

5. Utan hinder av att en fördragsslutande 
stat säger upp detta protokoll i enlighet med 
denna artikel, skall bestämmelserna i proto-
kollet om skyldigheter att betala avgifter till 
den kompletterande fonden fortsätta att gäl-
la för sådana olyckor som avses i artikel 11 
andra stycket b och som har inträffat innan 
uppsägningen träder i kraft. 

 
 
 

Artikel 27 

Extra möten med församlingen 

1. Inom nittio dagar efter deponeringen av 
ett uppsägningsinstrument får varje för-
dragsslutande stat som anser att uppsäg-
ningen kommer att leda till en betydande 
höjning av avgifterna för de kvarvarande 
fördragsslutande staterna, begära att direk-
tören för den kompletterande fonden sam-
mankallar ett extra möte med församlingen. 
Direktören skall kalla församlingen att 
sammanträda inom sextio dagar från det att 
han tog emot denna begäran. 

2. Direktören för den kompletterande fon-
den får på eget initiativ sammankalla för-
samlingen till ett extra möte som skall hål-
las inom sextio dagar efter deponeringen av 
ett uppsägningsinstrument, om direktören 
för den kompletterande fonden anser att 
uppsägningen kommer att leda till en bety-
dande höjning av avgifterna för de kvarva-
rande fördragsslutande staterna. 

3. Om församlingen vid ett extra möte 
som sammankallats enligt första eller andra 
stycket fastställer att uppsägningen kommer 
att leda till en betydande höjning av avgif-
terna för de kvarvarande fördragsslutande 
staterna, får var och en av dessa stater se-

3 A denunciation shall take effect twelve 
months, or such longer period as may be 
specified in the instrument of denunciation, 
after its deposit with the Secretary-General. 

4 Denunciation of the 1992 Fund Conven-
tion shall be deemed to be a denunciation of 
this Protocol. Such denunciation shall take 
effect on the date on which denunciation of 
the Protocol of 1992 to amend the 1971 
Fund Convention takes effect according to 
article 34 of that Protocol. 

5 Notwithstanding a denunciation of the 
present Protocol by a Contracting State pur-
suant to this article, any provisions of this 
Protocol relating to the obligations to make 
contributions to the Supplementary Fund 
with respect to an incident referred to in ar-
ticle 11, paragraph 2(b), and occurring be-
fore the denunciation takes effect, shall 
continue to apply. 
 
 

Article 27 

Extraordinary sessions of the Assembly 

1 Any Contracting State may, within 
ninety days after the deposit of an instru-
ment of denunciation the result of which it 
considers will significantly increase the 
level of contributions for the remaining 
Contracting States, request the Director of 
the Supplementary Fund to convene an ex-
traordinary session of the Assembly. The 
Director of the Supplementary Fund shall 
convene the Assembly to meet not later 
than sixty days after receipt of the request. 

2 The Director of the Supplementary 
Fund may take the initiative to convene an 
extraordinary session of the Assembly to 
meet within sixty days after the deposit of 
any instrument of denunciation, if the Di-
rector of the Supplementary Fund considers 
that such denunciation will result in a sig-
nificant increase in the level of contribu-
tions of the remaining Contracting States. 

3 If the Assembly at an extraordinary ses-
sion convened in accordance with para-
graph 1 or 2 decides that the denunciation 
will result in a significant increase in the 
level of contributions for the remaining 
Contracting States, any such State may, not 
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nast 120 dagar före den dag då uppsägning-
en får verkan säga upp detta protokoll med 
verkan från samma dag. 

 
 
 

Artikel 28 

Upphörande 

1. Detta protokoll upphör att gälla när an-
talet fördragsslutande stater understiger sju, 
eller när den totala mängden av avgiftsplik-
tig olja som tagits emot i de kvarvarande 
fördragsslutande staterna, med de mängder 
som anges i artikel 14 inräknade, understi-
ger 350 miljoner ton, om detta inträffar ti-
digare. 

2. Stater som är bundna av detta protokoll 
dagen innan det upphör att gälla skall möj-
liggöra för den kompletterande fonden att 
utöva sina funktioner enligt artikel 29 och 
förblir endast för detta ändamål bundna av 
detta protokoll. 

 
 

Artikel 29 

Avveckling av den kompletterande fonden 

1. Om detta protokoll upphör att gälla 
skall den kompletterande fonden dock 

a) infria sina förpliktelser för de olyckor 
som har inträffat innan protokollet upphör-
de att gälla, och 

b) få utöva sin rätt till avgifter i den ut-
sträckning som dessa avgifter är nödvändi-
ga för att infria de förpliktelser som avses i 
a, inklusive de förvaltningskostnader som är 
nödvändiga för detta ändamål. 

 
2. Församlingen skall vidta alla lämpliga 

åtgärder för att avveckla den kompletteran-
de fonden, inklusive en rättvis fördelning av 
resterande tillgångar bland dem som har be-
talat avgifter till fonden. 

 
 
3. Den kompletterande fonden förblir en 

juridisk person såvitt gäller bestämmelserna 
i denna artikel. 

 

later than one hundred and twenty days be-
fore the date on which the denunciation 
takes effect, denounce this Protocol with ef-
fect from the same date. 

 
 

Article 28 

Termination 

1 This Protocol shall cease to be in force 
on the date when the number of Contracting 
States falls below seven or the total quantity 
of contributing oil received in the remaining 
Contracting States, including the quantities 
referred to in article 14, paragraph 1, falls 
below 350 million tons, whichever occurs 
earlier. 

2 States which are bound by this Protocol 
on the day before the date it ceases to be in 
force shall enable the Supplementary Fund 
to exercise its functions as described in art-
icle 29 and shall, for that purpose only, re-
main bound by this Protocol. 
 
 

Article 29 

Winding up of the Supplementary Fund 

1 If this Protocol ceases to be in force, the 
Supplementary Fund shall nevertheless: 

(a) meet its obligations in respect of any 
incident occurring before the Protocol 
ceased to be in force; 

(b) be entitled to exercise its rights to con-
tributions to the extent that these contribu-
tions are necessary to meet the obligations 
under paragraph 1(a), including expenses 
for the administration of the Supplementary 
Fund necessary for this purpose. 

2 The Assembly shall take all appropriate 
measures to complete the winding up of the 
Supplementary Fund, including the distri-
bution in an equitable manner of any re-
maining assets among those persons who 
have contributed to the Supplementary 
Fund. 

3 For the purposes of this article the Sup-
plementary Fund shall remain a legal per-
son. 
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Artikel 30 

Depositarie 

1. Detta protokoll och de ändringar som 
godtagits i enlighet med artikel 24 skall de-
poneras hos generalsekreteraren. 

2. Generalsekreteraren skall 
a) informera alla stater som har under-

tecknat eller anslutit sig till detta protokoll 
om  

i) varje nytt undertecknande eller ny de-
ponering av ett instrument samt dagen för 
detta, 

ii) dagen för ikraftträdandet av detta pro-
tokoll, 

iii) ett förslag om ändring av gränsen för 
ersättningsbeloppet och som har gjorts i en-
lighet med artikel 24 första stycket, 

 
iv) en ändring som har antagits i enlighet 

med artikel 24 fjärde stycket, 
 
v) en ändring som anses ha godtagits med 

stöd av artikel 24 sjunde stycket, samt den 
dag då ändringen träder i kraft enligt åtton-
de och nionde styckena i den artikeln, 

 
vi) deponering av uppsägningsinstrument 

som rör detta protokoll samt dagen för de-
poneringen och den dag då uppsägningen 
får verkan, 

vii) en underrättelse som krävs enligt nå-
gon av artiklarna i detta protokoll, 

b) översända vidimerade exakta kopior av 
detta protokoll till alla stater som har under-
tecknat det och till alla stater som ansluter 
sig till detta protokoll. 

3. Så snart som detta protokoll träder i 
kraft skall generalsekreteraren överlämna 
texten till Förenta Nationernas sekretariat 
för registrering och offentliggörande i en-
lighet med artikel 102 i Förenta Nationernas 
stadga. 

 
 

Artikel 31 

Språk 

Detta protokoll är upprättat i ett enda ori-
ginal på arabiska, engelska, franska, kine-

Article 30 

Depositary 

1 This Protocol and any amendments ac-
cepted under article 24 shall be deposited 
with the Secretary-General. 

2 The Secretary-General shall: 
(a) inform all States which have signed or 

acceded to this Protocol of: 
 
(i) each new signature or deposit of an in-

strument together with the date thereof; 
 
(ii) the date of entry into force of this Pro-

tocol; 
(iii) any proposal to amend the limit of 

the amount of compensation which has 
been made in accordance with article 24, 
paragraph 1; 

(iv) any amendment which has been 
adopted in accordance with article 24, para-
graph 4; 

(v) any amendment deemed to have been 
accepted under article 24, paragraph 7, to-
gether with the date on which that amend-
ment shall enter into force in accordance 
with paragraphs 8 and 9 of that article; 

(vi) the deposit of an instrument of de-
nunciation of this Protocol together with the 
date of the deposit and the date on which it 
takes effect; 

(vii) any communication called for by any 
article in this Protocol; 

(b) transmit certified true copies of this 
Protocol to all Signatory States and to all 
States which accede to the Protocol. 
 

3 As soon as this Protocol enters into 
force, the text shall be transmitted by the 
Secretary-General to the Secretariat of the 
United Nations for registration and publica-
tion in accordance with Article 102 of the 
Charter of the United Nations. 

 
 

Article 31 

Languages 

This Protocol is established in a single 
original in the Arabic, Chinese, English, 
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siska, ryska och spanska språken, vilka alla 
äger lika vitsord. 

 
SOM SKEDDE i London den 16 maj 

2003. 
 
TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har un-

dertecknade, därtill vederbörligen befull-
mäktigade, undertecknat detta protokoll. 
 

French, Russian and Spanish languages, 
each text being equally authentic. 

 
DONE AT LONDON this sixteenth day 

of May, two thousand and three. 
 
IN WITNESS WHEREOF the under-

signed, being duly authorised by their re-
spective Governments for that purpose, 
have signed this Protocol. 

 
 
 



(Finlands författningssamlings nr 325/2004)

L a g

Nr 22

om ändring av 10 kap. 18 § sjölagen

Given i Helsingfors den 30 april 2004

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 10 kap. 18 § sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994), sådant detta lagrum lyder

i lag 421/1996, ett nytt 5 mom. som följer:

10 kap.

Ansvar för oljeskada

18 §

Hänvisningsstadganden

— — — — — — — — — — — — —
Angående rätten att få ersättning från 2003

års internationella kompletterande oljeskade-

fond bestäms i lagen om sättande i kraft och
tillämpning av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i 2003 års protokoll
till 1992 års internationella konvention om
upprättande av en internationell fond för
ersättning av skada orsakad av förorening
genom olja (324/2004).

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
genom förordning av statsrådet.

Helsingfors den 30 april 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

RP 171/2003
MiUB 1/2004
RSv 22/2004
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(Finlands författningssamlings nr 120/2005)

Statsrådets förordning

Nr 23

om ikraftträdande av lagen om ändring av 10 kap. 18 § i sjölagen

Given i Helsingfors den 24 februari 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
föreskrivs med stöd av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen av den 30 april 2004 om ändring
av 10 kap. 18 § i sjölagen (325/2004):

1 §
Lagen av den 30 april 2004 om ändring av

10 kap. 18 § i sjölagen (325/2004) träder i
kraft den 3 mars 2005.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 3 mars

2005.

Helsingfors den 24 februari 2005

Minister Ulla-Maj Wideroos

Sjöfartsråd Raimo Kurki
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