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Koordynacja ratyfikacji miêdzynarodowych konwencji
morskich przez Uniê Europejsk¹ a polskie prawo

morskie

1. Uwagi wstêpne

W prawie wspólnotowym od wielu lat zauwa¿yæ mo¿na tendencjê do
koordynacji przyjmowania przez pañstwa cz³onkowskie konwencji miê-
dzynarodowych z zakresu prawa morskiego. Rozwi¹zanie to, typowe dla
ugrupowañ integracyjnych, w prawie unijnym jest szczególnie czêsto
wykorzystywane. Dziêki temu na forum miêdzynarodowym g³os pañstw
nale¿¹cych do Unii Europejskiej jest znacznie silniejszy, co pozwala im
w wiêkszym stopniu wp³ywaæ na ostateczny kszta³t aktów prawa miê-
dzynarodowego.

Przypomnieæ nale¿y kilka kwestii zwi¹zanych z omawian¹ w tej pracy
metod¹ wykorzystywania prawa miêdzynarodowego w prawie wspól-
notowym. UE nie jest cz³onkiem Miêdzynarodowej Organizacji Morskiej,
natomiast cz³onkami IMO s¹ wszystkie pañstwa unijne. Tak wiêc Wspólnota
nie jest zwi¹zana konwencjami morskimi tej organizacji, natomiast jej
cz³onkowie mog¹ byæ nimi zwi¹zani. W celu zapewnienia w miarê jed-
nolitego systemu przepisów krajowych, opartych na normach konwen-
cyjnych Wspólnota przyjê³a – jak podkreœla C. Mik1 – formê wezwañ

1 C. M i k, Prawonomiêdzynarodowe aspekty polityki morskiej Wspólnoty Europej-
skiej, [w:] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, red. C. Mik,
Toruñ 2002, s. 363 i nast.
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2 W zwi¹zku z tym mo¿na przypomnieæ art. I-13, ust. 2 Traktatu ustanawiaj¹cego
Konstytucjê dla Europy, który do wy³¹cznych kompetencji Unii zalicza „zawieranie umów
miêdzynarodowych, je¿eli ich zawarcie zosta³o przewidziane w akcie ustawodawczym Unii
lub jest niezbêdne do umo¿liwienia Unii wykonywania jej zewnêtrznych kompetencji lub
w zakresie, w jakim ich zawarcie mo¿e wp³ywaæ na wspólne zasady lub zmieniaæ ich
zakres”. Dotychczas same organy wspólnotowe maj¹ w¹tpliwoœci, czy i w jakim zakresie
prawo wspólnotowe mo¿e zobowi¹zywaæ pañstwa cz³onkowskie do ratyfikacji umów
miêdzynarodowych, czego przyk³adem mo¿e byæ sprawa – Komisja Wspólnot Europej-
skich v. Rada Wspólnot Europejskich z 30.05.1989 r. (355/87, ECR 1989, s. 1517)
dotycz¹ca zreszt¹ omawianego w tym opracowaniu rozporz¹dzenia Nr 954/79 w sprawie
ratyfikacji Konwencji genewskiej z 1974 r. Na temat trudnoœci zwi¹zanych z „rozszyfro-
waniem” konsekwencji prawnych niektórych uregulowañ UE; zob. A. Wy r o z u m s k a,
Instrumenty nieformalne prawa wspólnotowego, Radca Prawny 2004, nr 4, s. 44 i nast.

3 C. M i k, Prawnomiêdzynarodowe aspekty...., s. 386 pisze o „dyrektywach imple-
mentacyjnych”.

4 Zob. bli¿ej M.H. K o z i ñ s k i, Nowa inspekcja morska w zakresie ochrony ¿eglugi
i obiektów portowych, Prace Wydzia³u Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni 2005,
nr 17, s. 51 i nast.

adresowanych do pañstw cz³onkowskich, zachêcaj¹cych je do zwi¹zania
siê konwencjami IMO. S¹ to akty prawa unijnego o niewi¹¿¹cym cha-
rakterze, bêd¹ce form¹ zaleceñ Rady, rekomenduj¹ce pañstwom cz³on-
kowskim konkretne umowy miêdzynarodowe.

W prawie europejskim spotykamy jednak tak¿e i inne formy koordy-
nacji ratyfikacji konwencji miêdzynarodowych, jak np. rozporz¹dzenie
czy decyzja Komisji. Jak siê wydaje wszystkie one nie mog¹ jednak
wi¹¿¹co zobowi¹zywaæ pañstw cz³onkowskich do ratyfikacji lub przy-
st¹pienia do umowy miêdzynarodowej. Organy unijne nie maj¹ bowiem
kompetencji do kreowania polityki zagranicznej za pañstwa cz³onkowskie,
zaœ zawieranie umów miêdzynarodowych jest niezbywalnym elementem
tej polityki2.

Zasygnalizowaæ mo¿na jeszcze jedno zjawisko wystêpuj¹ce w unij-
nym prawie morskim. Ca³e akty morskiego prawa miêdzynarodowego
lub znacz¹ce ich czêœci staj¹ siê aktami prawa unijnego. Okreœliæ to mo¿na
jako rodzaj inkorporacji norm miêdzynarodowych do prawa wspólnoto-
wego3. Najnowszym przyk³adem mo¿e byæ Kodeks ISPS, stanowi¹cy
now¹ czêœæ konwencji o bezpieczeñstwie ¿ycia na morzu (SOLAS)4. Ta
obszerna regulacja miêdzynarodowa zosta³a wprowadzona w ca³oœci do
rozporz¹dzenia (EC) Nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
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z 31.03.2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów por-
towych5. Tak¿e ta metoda „europejskiego ujednolicania” prawa morskiego
w stosunku do pañstw cz³onkowskich zobowi¹zanych do jego ujedno-
licenia na mocy swoich zobowi¹zañ miêdzynarodowych wywo³uje szereg
w¹tpliwoœci, ale problematyka ta wymaga odrêbnego omówienia. Jest
jednak niew¹tpliwe, ¿e w zakresie prawa morskiego regulacje unijne
w istotny sposób bazuj¹ na wzorcach miêdzynarodowych.

W tym artykule nie sposób omówiæ wszystkich aktów prawa unijnego
stymuluj¹cych ca³¹ Wspólnotê b¹dŸ jedynie niektórych jej cz³onków do
ratyfikacji okreœlonych konwencji morskich6. Zreszt¹ w du¿ej mierze te
zachêty unijne zosta³y zrealizowane przez „stare” pañstwa cz³onkowskie.
Skupimy siê jedynie na tych konwencjach, które ze wzglêdu na swój doœæ
kontrowersyjny charakter lub nowoœæ jeszcze nie zosta³y ratyfikowane
przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹. Omówimy kolejno cztery akty prawa
miêdzynarodowego: Konwencjê genewsk¹ ONZ w sprawie Kodeksu
Postêpowania Konferencji Liniowych z dnia 6.04.1974 r., Miêdzynaro-
dow¹ konwencjê torremoliñsk¹ o bezpieczeñstwie statków rybackich z dnia
2.04.1977 r. z Protoko³em z dnia 2.04.1993 r., Miêdzynarodow¹ konwen-
cjê londyñsk¹ o odpowiedzialnoœci i odszkodowaniach za szkody zwi¹-
zane z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych
z dnia 3.05.1996 r., Protokó³ z dnia 1.11.2002 r. do Konwencji ateñskiej
w sprawie przewozu morzem pasa¿erów i ich baga¿u z dnia 13.12.1974 r.

5 Dz.Urz. UE L 129 z 29 kwietnia 2004 r.; ostatnio metodê tworzenia wspólnotowych
aktów prawnych na bazie rozwi¹zañ miêdzynarodowych dostrzec mo¿na tak¿e w morskim
prawie cywilnym. Bêdzie o tym mowa dalej w zwi¹zku z Protoko³em PAL 2002.

6 Dla przyk³adu mo¿na przytoczyæ rekomendacjê Komisji (EC) 130/1999 z 18.11.
1998 r. w sprawie ratyfikacji Konwencji nr 180 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy
w sprawie czasu pracy marynarzy oraz Protoko³u z 1996 r. do Konwencji nr 147 Miê-
dzynarodowej Organizacji Pracy z 1976 r. w sprawie minimalnych standardów na statkach
handlowych (Dz.Urz. UE L 43 z 17 lutego1999 r.); w zwi¹zku z decyzj¹ Rady ( EC) 2002/
762 z 19.09.2002 r. (Dz.Urz. UE L 256 z 25 wrzeœnia 2002 r.) w 2006 r. Sejm wyrazi³
ju¿ zgodê na ratyfikacjê Konwencji londyñskiej o odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody
spowodowane zanieczyszczeniami olejami bunkrowymi z 2001 r.; zob. M.H. K o z i ñ s k i,
Ratyfikacja przez Polskê miêdzynarodowej konwencji o odpowiedzialnoœci cywilnej za
szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi, Prace Wydzia³u Nawigacyj-
nego Akademii Morskiej w Gdyni 2006, nr 19 (w druku).



12

Miros³aw H. Koziñski

7 Zwróciæ trzeba uwagê na fakt, ¿e omawiany w tym artykule aspekt morski jest
jedynie fragmentem szerszego problemu zwi¹zania siê przez nasz kraj odpowiednimi aktami
prawa miêdzynarodowego po wejœciu do Unii Europejskiej. Wed³ug sejmowego oœwiadcze-
nia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25.01.2006 r. Polska, jako cz³onek UE, powinna
uczestniczyæ w 130 aktach prawa miêdzynarodowego, w tym 66 przyjê³a po wst¹pieniu
do UE, z czego 46 w ostatnim okresie ratyfikowano, zaœ 20 umów miêdzynarodowych
jeszcze nie ratyfikowano.

8 Por.  C. M i k, Prawnomiêdzynarodowe aspekty..., s. 389.

Problematyka wy¿ej wymienionych konwencji zajmuje prawników
morskich od lat, jednak¿e badania te nie sk³oni³y – jak dot¹d – polskich
autorów do jednoznacznego poparcia wspomnianych regulacji miêdzy-
narodowych7. Warto wiêc zastanowiæ siê, jakie konsekwencje w polskim
prawie morskim wywo³aj¹ ewentualne ratyfikacje wspomnianych kon-
wencji, wynikaj¹ce z zaleceñ zawartych w prawie unijnym.

W niniejszym opracowaniu nie uda siê równie¿ przedstawiæ posze-
rzonej analizy merytorycznych norm konwencji. Ograniczymy siê jedynie
do ilustracji zasadniczej treœci omawianych aktów prawa miêdzynarodo-
wego. Pominiemy równie¿ fundamentaln¹ kwestiê relacji miêdzy uni-
wersalnym prawem morskim a unijnym prawem morskim. Kwestiê
tê sygnalizuje w naszej literaturze C. Mik, podkreœlaj¹c trudnoœci zwi¹zane
z wyk³adni¹ konwencji morskich przez s¹dy europejskie w sytuacji, gdy
Wspólnoty Europejskie, a obecnie Unia Europejska nie jest stron¹ konwen-
cji morskich. Wed³ug tego autora brak obowi¹zku wyk³adni zgodnej, ze
wzglêdu na niezwi¹zanie aktami prawa miêdzynarodowego, „nie musi
jednak prowadziæ do lekcewa¿enia morskiego prawa miêdzynarodowe-
go”. W szczególnoœci mo¿na, a nawet trzeba siêgaæ do prawa miêdzy-
narodowego, gdy interpretowane akty prawa wspólnotowego powo³uj¹
siê na akty prawa miêdzynarodowego8.

Wydaje siê, ¿e idea koordynacji ratyfikacji konwencji morskich przez
pañstwa unijne ma sens tylko wtedy, gdy ewentualne sprzecznoœci
pomiêdzy morsk¹ legislacj¹ unijn¹ a legislacj¹ krajow¹ rozstrzygane bêd¹
w duchu poszanowania unormowañ uniwersalnych, konwencyjnych, do
których przestrzegania zobowi¹zuj¹ siê poszczególne pañstwa cz³onkow-
skie UE.
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9 Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences. Konwencja powsta³a pod
auspicjami UNCTAD.

10 W konwencji nie uczestnicz¹ m.in. takie pañstwa, jak: USA, Australia, Japonia,
Kanada; tak¿e niektóre pañstwa unijne nie da³y siê nak³oniæ do ratyfikacji konwencji np.:
Grecja, Irlandia, Austria, Luksemburg; wielkoœæ przewozów w ¿egludze konferencyjnej
objêtych regulacjami konwencji szacuje siê na 7-10%; por. K. D ¹ b r o w s k i, Uregulo-
wania Wspólnoty Europejskiej w transporcie morskim a polska polityka ¿eglugowa (aspek-
ty ekonomiczne), Studia Europejskie 1998, nr 1, s. 111.

11 Zob. wspomniany wy¿ej spór Komisji i Rady.
12 Dz.Urz. UE L 121 z 17 maja 1979 r. Poza tym Komisja nak³ania³a pañstwa

cz³onkowskie do ratyfikacji tej konwencji, zob. np. opinia Komisji 85/185/EEC
z 28.02.1985 r. adresowana do rz¹du Francji w zwi¹zku z wykonaniem rozporz¹dzenia Nr
954/79, (Dz.Urz. UE L 71 z 12 marca 1985 r.) W¹tpliwa jest teza M.A. N e s t e r o w i c z,
Wy³¹czenie konferencji liniowych spod zakazu zmowy kartelowej, Prawo Morskie 2003,
t. XVIII, s. 58, ¿e konwencjê ratyfikowa³y tak¿e Wspólnoty Europejskie rozporz¹dze-
niem Nr 4056/86 z 22 grudnia 1986 r. o szczególnych zasadach stosowania do transportu
morskiego art. 85 i 86 Traktatu Rzymskiego (Dz.Urz. UE L 374 z 31 grudnia 1986 r.),
natomiast wszystkie pañstwa cz³onkowskie ratyfikowa³y konwencjê z niemal identycz-
nymi zastrze¿eniami odnosz¹cymi siê do Traktatu Rzymskiego i swego cz³onkostwa we
Wspólnotach.

2. Konwencja genewska w sprawie kodeksu postêpowania
konferencji liniowych 1974

Konwencja genewska z 6.04.1974 r.9 jest obowi¹zuj¹cym aktem prawa
miêdzynarodowego, bowiem wesz³a w ¿ycie 6.10.1983 r. Obecnie stro-
nami tej konwencji jest 79 pañstw, w tym tak¿e kilkanaœcie pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej (Belgia – 1987, Czechy – 1993, Dania
– 1985, Finlandia – 1985, Francja – 1985, Niemcy – 1983, W³ochy –
1989, Holandia – 1983, Portugalia – 1990, S³owacja – 1993, Hiszpania
– 1994, Szwecja – 1985, Wielka Brytania – 1985). Jak siê wydaje,
konwencja genewska ma coraz mniejsze znaczenie w praktyce ¿eglugo-
wej, o czym œwiadczyæ mo¿e fakt, ¿e od kilkunastu lat ten akt prawa
miêdzynarodowego nie ma nowych ratyfkacji10.

Komisja Europejska szczególnie dobitnie zaakcentowa³a celowoœæ
ratyfikacji tej konwencji przez kraje wspólnotowe, bowiem w odró¿nieniu
od konwencji IMO, których przyjêcie jedynie zaleca, termin przyjêcia tego
aktu prawa miêdzynarodowego chcia³a wi¹¿¹co narzuciæ11. W tym celu
zosta³o wydane rozporz¹dzenie Nr 954/79 z 15 maja 1979 r.12 w sprawie
ratyfikacji lub przyst¹pienia pañstw cz³onkowskich do Konwencji NZ
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13 Por. T. £ o d y k o w s k i, [w:] S. £ a d y k a, T. £ o d y k o w s k i, Handel miêdzyna-
rodowy i ¿egluga morska w gospodarce œwiatowej, Warszawa 1973, s. 301.

w sprawie Kodeksu Postêpowania Konferencji Liniowych (zwane niekie-
dy „Pakietem Brukselskim”). Powy¿szy akt prawa wspólnotowego za-
k³ada³ przyjêcie konwencji genewskiej z szeregiem zastrze¿eñ, m.in. mo-
dyfikacj¹ pojêcia „linii narodowej”, wy³¹czeniem art. 2 o udziale w rynku,
wy³¹czeniem rozstrzygania sporów w trybie okreœlonym w konwencji
etc. Wymaga³o to ratyfikacji konwencji przez pañstwa cz³onkowskie UE
z odpowiednimi zastrze¿eniami (modelow¹ formu³ê takiego zastrze¿enia
zawiera ratyfikacja Danii).

Konferencje liniowe w za³o¿eniu zmierzaj¹ do os³abienia walki kon-
kurencyjnej miêdzy armatorami obs³uguj¹cymi okreœlone szlaki ¿eglugo-
we i porty. Zadaniem g³ównym tego rodzaju porozumieñ jest ustalanie
minimalnego poziomu stawek frachtowych czêsto przez stosowanie
wspólnych taryf przewozowych, tzw. konferencyjnych. Konferencje
ponadto mog¹ ustalaæ wspólne rozk³ady rejsów, wspóln¹ politykê w sto-
sunku do za³adowców i do armatorów pozakonferencyjnych13. Nie ulega
¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e tego typu dzia³ania na ogó³ powinny byæ uznane
za sprzeczne za zasadami konkurencji normowanymi przez prawo wspól-
notowe i nie tylko, bowiem naruszaj¹ one wiêkszoœæ krajowych prze-
pisów antymonopolowych.

Konwencja genewska uznaje jednak konferencje liniowe za dopusz-
czalne i uzasadnione formy dzia³alnoœci armatorskiej, staraj¹c siê te dzia³ania
uj¹æ w „karby” normatywne, tworz¹c „kodeks postêpowania”. Konwen-
cja obejmuje 55 obszernych artyku³ów. W œwietle konwencji „konferencj¹
liniow¹” jest „grupa dwóch lub wiêcej przewoŸników morskich œwiad-
cz¹cych miêdzynarodowe us³ugi przewozu ³adunku na okreœlonej trasie
lub trasach, na wyznaczonym obszarze geograficznym, która powi¹zana
jest umow¹ lub porozumieniem jakiegokolwiek rodzaju, zgodnie z któr¹
lub którym stosuje ona jednolite lub wspólne stawki frachtowe i inne
uzgodnione warunki, z zachowaniem zasad us³ug liniowych”.

Konwencja w art. 1 eksponuje „narodow¹ liniê ¿eglugow¹” maj¹c¹
„prawo do pe³nego cz³onkostwa w konferencji, która obs³uguje handel
miêdzynarodowy w jej kraju”. Wy³¹czony przez prawo europejskie art.
2 konwencji reguluje zasady udzia³u w rynku ¿eglugowym, m.in. w przy-
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14 Za³¹cznikiem do konwencji s¹ Model Rules of Procedure for International Man-
datory Conciliation.

15 Zob. V. P o v e r, EC Shipping Law, London-Hong Kong 1998, s. 315-391.
16 Por. np. I. Z u ¿ e w i c z, Wspólnotowe prawo konkurencji w ¿egludze morskiej.

Regu³y konkurencji skierowane do przedsiêbiorstw, Prawo Morskie 2001, vol. XV, s. 105
i nast.

padku stworzenia poolu ¿eglugowego. Zasady podejmowania decyzji
w ramach konferencji winny uwzglêdniaæ pe³n¹ równoœæ wszystkich ar-
matorów w niej uczestnicz¹cych. Art. 4 i 5 przewiduj¹ œrodki dyscypli-
nuj¹ce cz³onków konferencji w przypadkach dzia³ania wbrew regu³om
„kodeksu liniowego”. Kolejny rozdzia³ konwencji dotyczy stosunków
konferencji z za³adowcami i przewiduje m.in. mo¿liwoœæ zawierania z nimi
umów lojalnoœciowych. Rozdzia³ czwarty normuje zasady ustalania sta-
wek frachtowych przez konferencjê. Istotnym elementem konwencji jest
stworzenie oryginalnego systemu rozstrzygania sporów zwi¹zanych z dzia-
³alnoœci¹ konferencji. Tryb jest w³aœciwy dla sporów pomiêdzy: konfe-
rencj¹ a lini¹ ¿eglugow¹, miêdzy liniami bêd¹cymi cz³onkami konferencji,
miêdzy konferencj¹ i jej cz³onkami a organizacjami za³adowców, a tak¿e
miêdzy samymi konferencjami. Ta obszerna czêœæ konwencji genewskiej
generalnie preferuje formê koncyliacji14.

W prawie UE Konwencjê genewsk¹ implementuje rozporz¹dzenie Nr
4056/86. Genezê tego aktu prawa wspólnotowego opisuje szczegó³owo
V. Power15. Rozporz¹dzenie dotyczy stosowania art. 85 i 86 Traktatu
Rzymskiego do transportu morskiego. Zmianach wprowadzone Trakta-
tem Amsterdamskim (obecnie chodzi o art. 81 i 82) deklaruj¹ fundamen-
talne dla prawa europejskiego zasady dotycz¹ce konkurencji, w tym
uznaj¹ za zakazane „jako niezgodne ze wspólnym rynkiem wszelkie
porozumienia miêdzy przedsiêbiorcami (...), których rezultatem by³oby
wy³¹czenie, ograniczenie lub naruszenie wolnej konkurencji...”. oraz zakazuj¹
„nadu¿ywania przez jedno lub kilka przedsiêbiorstw swej dominuj¹cej
pozycji na wspólnym rynku”.

Rozporz¹dzenie Nr 4056/86 zwalnia najbardziej typowe dzia³ania kon-
ferencji ¿eglugowych z zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê
automatycznie i na czas nieograniczony. Wydaje siê zbêdne szczegó³owe
omawianie tego aktu prawnego, gdy¿ ma on doœæ obszern¹ literaturê16.
Nie ulega wszak¿e najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e jest to przyk³ad wyj¹t-
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17 W orzeczeniu s¹du pierwszej instancji z dnia 28.02.2002 r. w sprawie T-395/94
Atlantic Conteiner Line v. Komisja (2002) ECR II – 875 stwierdzono, ¿e „wy³¹czenie
grupowe – mimo swego wyj¹tkowego charakteru – nie mo¿e naruszaæ postanowieñ Trak-
tatu dotycz¹cych konkurencji i wymaga w¹skiej interpretacji”.

18 Zob. rozporz¹dzenie Nr 870/95 w sprawie zastosowania art. 85(3) Traktatu do
niektórych kategorii porozumieñ, decyzji i uzgodnionych praktyk przedsiêbiorstw ¿eglugi
liniowej (konsorcjów), Dz.Urz. UE L 89 z 24 kwietnia 1995 r.

19 Por. M.A. N e s t e r o w i c z, Wy³¹czenie konferencji..., s. 71.

kowo ra¿¹cego odstêpstwa od zasad konkurencji w prawie wspólnoto-
wym17. Nie tylko dlatego ¿e regulacja ta by³a krytykowana, ale równie¿,
dlatego ¿e zarzucano jej nieuwzglêdnianie nowych form dzia³alnoœci ¿eglugo-
wej, jak np. porozumienia o zarz¹dzaniu poda¿¹ czy o nieu¿ytkowaniu
pojemnoœci (stabilizacyjne), a zw³aszcza – wypieraj¹cego klasyczne kon-
ferencje – systemu konsorcjów ¿eglugowych18. Warto nadto zauwa¿yæ, ¿e
w raporcie OECD z 2000 r. zasugerowano pañstwom cz³onkowskim tej
organizacji, by usunê³y ze swego ustawodawstwa wy³¹czenia porozumieñ
armatorów dotycz¹cych stawek frachtowych spod zakazu zmowy kar-
telowej. Takie porozumienia wed³ug OECD powinny byæ zakazane19.
Uchylenie sta³ych wy³¹czeñ grupowych dla konferencji i ewentualne
wprowadzenie wy³¹czenia na 5 lat, zgodnego z orzecznictwem Trybuna³u
Europejskiego zaleca³a tak¿e opinia Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Spo³ecznego z 2004 r.

W tym stanie rzeczy nie powinien dziwiæ wniosek Komisji Wspólnot
Europejskich z 14.12.2005 r. (KOM 2005/651) w sprawie wydania przez
Radê rozporz¹dzenia uchylaj¹cego rozporz¹dzenie Nr 4056/86. Jest oczy-
wiste, ¿e decyzja ta musi mieæ prze³o¿enie na prawo miêdzynarodowe,
tj. na stosunek UE do Konwencji genewskiej. Niew¹tpliwie jest to prze³om
w prawie unijnym, bowiem zdecydowanie odchodzi siê od dotychcza-
sowej polityki w zakresie kszta³towania zasad konkurencji w stosunkach
¿eglugowych.

Warto przyjrzeæ siê argumentacji Komisji uzasadniaj¹cej tak¹ radykaln¹
zmianê stanowiska. Poza chêci¹ uproszczenia przepisów i „strategi¹ li-
zboñsk¹” Komisja zwraca uwagê, ¿e od czasu przyjêcia dotychczaso-
wych regulacji rynek przewozów w ¿egludze liniowej uleg³ znacznym
zmianom. Systematycznie zwiêksza siê poziom konteneryzacji, co powo-
duje tworzenie siê konsorcjów i sojuszy, umo¿liwiaj¹cych przedsiêbior-
com ¿eglugowym podzia³ kosztów. Maleje znacz¹co rola konferencji
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liniowych. Rozporz¹dzenie Nr 4056/86 nie obejmowa³o ¿eglugi kabota-
¿owej i trampowej. Nieprecyzyjne by³o okreœlenie tzw. porozumieñ tech-
nicznych, które mog³y wi¹zaæ siê tak¿e z pewnymi formami wspó³pracy
handlowej. Komisja podkreœla tak¿e, ¿e wyj¹tkowoœæ wy³¹czenia grupo-
wego dla konferencji linii ¿eglugowych mia³a uzasadnienie polityczne
i historyczne, wynikaj¹ce z koniecznoœci pogodzenia sprzecznych wyma-
gañ Kodeksu Postêpowania Konferencji Liniowych z Traktatem EWG,
w zwi¹zku z ratyfikacj¹ Konwencji genewskiej przez niektóre pañstwa
cz³onkowskie. Obecnie Komisja dosz³a do wniosku, ¿e „¿egluga liniowa
nie jest bran¿¹ wyj¹tkow¹ i nie istniej¹ dowody wskazuj¹ce na koniecz-
noœæ ochrony tej bran¿y przed konkurencj¹”.

Uznano, ¿e na wspó³czesnym rynku ¿eglugowym konferencje nie s¹
w stanie narzuciæ w³asnej taryfy i nie reguluj¹ zdolnoœci przewozowej.
Zdecydowana wiêkszoœæ ³adunków (np. 90% w handlu transatlantyckim,
75% w przewozach z Europy do Australii) przewo¿ona jest na podstawie
indywidualnych, zazwyczaj poufnych umów zawieranych miêdzy prze-
woŸnikami morskimi a u¿ytkownikami transportu. Obecnie us³ugi w ¿e-
gludze liniowej œwiadczone s¹ w ró¿ny sposób, jednak¿e niezale¿ni prze-
woŸnicy prowadz¹ dzia³alnoœæ poza konferencjami praktycznie na
wszystkich g³ównych szlakach ¿eglugowych prowadz¹cych do i z Europy.

Wed³ug Komisji, je¿eli wy³¹czenie grupowe dla konferencji linii ¿eglu-
gowych zostanie uchylone, ¿aden z przewoŸników (zarówno unijnych,
jak i pozaunijnych), bêd¹cych obecnie cz³onkami konferencji, nie bêdzie
móg³ ustalaæ cen ani regulowaæ zdolnoœci przewozowych. Oznacza to,
¿e konferencje przesta³yby funkcjonowaæ na szlakach handlowych pro-
wadz¹cych do i ze Wspólnoty Europejskiej. Nie by³oby natomiast prze-
szkód umo¿liwiaj¹cych tym przewoŸnikom uczestniczenie w konferen-
cjach na innych szlakach, poza Uni¹ Europejsk¹. Warto zauwa¿yæ, ¿e
Stowarzyszenie Europejskiej ¯eglugi Liniowej (ELAA), skupiaj¹ce prze-
woŸników dysponuj¹cych oko³o 80% œwiatowych zdolnoœci przewozo-
wych, zaproponowa³o zast¹pienie wy³¹czenia grupowego dla konferencji
systemem wymiany informacji, który obejmowa³by ca³y rynek przewo-
zów w ¿egludze liniowej.

Uchylenie omawianego rozporz¹dzenia, poza skutkami ekonomiczny-
mi, które zapewne dotkn¹ rynek ¿eglugi liniowej, bêdzie mia³o konse-
kwencje prawne, istotniejsze z punktu widzenia rozwa¿añ zawartych w tym
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20 Komisja przewiduje mo¿liwoœæ przed³u¿enia stosowania wy³¹czenia grupowego na
dwa lata po uchyleniu rozporz¹dzenia Nr 4056/86, chodzi zw³aszcza o przepisy art. 1 ust. 3
lit. b i c, art. 3-8 oraz art. 26; taki „okres przejœciowy” pozwoli mo¿liwie „bezkolizyjnie”
odejœæ od dotychczasowych regulacji krajowych i miêdzynarodowych.

opracowaniu. Wydaje siê, ¿e logiczn¹ konsekwencj¹ uchylenia rozporz¹-
dzenia Nr 4056/86 powinno byæ uchylenie rozporz¹dzenia Nr 954/79, to
zaœ poci¹gnie za sob¹ koniecznoœæ wypowiedzenia przez szereg pañstw
cz³onkowskich UE ratyfikowanej przez nie Konwencji genewskiej
UNCTAD. Konwencja przewiduje roczny okres wypowiedzenia Kodeksu
Postêpowania Konferencji Liniowych. Wydaje siê, i¿ przyk³ad tej konwen-
cji miêdzynarodowej wskazuje na to, ¿e funkcja koordynacyjna UE w
zakresie ratyfikacji aktów prawa miêdzynarodowego powinna obejmo-
waæ tak¿e wypowiadanie tych z nich, które przesta³y odpowiadaæ inte-
resowi unijnemu.

Reperkusj¹ prawn¹ decyzji Komisji bêdzie równie¿ koniecznoœæ prze-
gl¹du i ewentualnej weryfikacji umów miêdzynarodowych zawartych przez
pañstwa cz³onkowskie – bêd¹ce krajami konwencyjnymi – z pañstwami
trzecimi oraz umów z tym pañstwami zawieranych przez Uniê Europejsk¹
(takich umów zwarto kilkanaœcie). Wreszcie niezbêdne bêd¹ zmiany
w krajowych porz¹dkach prawnych wielu pañstw unijnych, które swoje
prawo o konkurencji dostosowa³y do Kodeksu Postêpowania Konferencji
Liniowych i do – nawi¹zuj¹cego do niego – prawa unijnego20.

Opiesza³oœæ w dostosowywaniu polskiego prawa morskiego i gospo-
darczego do wymagañ unijnych, w przypadku Konwencji genewskiej
z 1974 r., niew¹tpliwie zaoszczêdzi naszemu krajowi k³opotów zwi¹za-
nych z trudnymi – o czym dalej bêdzie jeszcze mowa – kwestiami
ewentualnej implementacji zasad Kodeksu i rozporz¹dzenia Nr 4056/86.
Nie nale¿y ju¿ bowiem wykonywaæ zalecenia UE odnoœnie ratyfikacji tej
kontrowersyjnej konwencji miêdzynarodowej.

3. Konwencja torremoliñska o bezpieczeñstwie statków
rybackich 1977 (protokó³ 1993)

Konwencja torremoliñska nale¿y do aktów prawa morskiego, które
œmia³o nazwaæ mo¿na „martwymi”. Od trzydziestu prawie lat nie zyska³a
aprobaty wspólnoty miêdzynarodowej. Jest to tym dziwniejsze, ¿e kon-
wencja dotyczy spraw wa¿nych i potrzebnych w praktyce rybo³ówstwa
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morskiego. Byæ mo¿e jednak standardy bezpieczeñstwa dla statków
rybackich przeros³y mo¿liwoœci armatorów rybackich, z czasem zaœ
wymagania konwencyjne w znacznym stopniu zdezaktualizowa³y siê. Pewne
nadzieje na wejœcie w ¿ycie Konwencji torremoliñskiej wi¹¿¹ siê z now¹
jej wersj¹, wprowadzon¹ protoko³em do konwencji z 1993 r.

Pierwotna wersja konwencji przyjêta dnia 2.04.1977 r. w Torremo-
linos sk³ada³a siê z 10 rozdzia³ów w sposób kompleksowy reguluj¹cych
problematykê bezpieczeñstwa statków rybackich. Nie ulega w¹tpliwoœci,
¿e zakres regulacji i sposoby rozwi¹zañ prawnych w tej konwencji przy-
pominaj¹ konwencjê SOLAS. Nie sposób tak¿e zaprzeczyæ, ¿e ten akt
prawa miêdzynarodowego po raz pierwszy podj¹³, dotychczas doœæ
zaniedban¹, materiê bezpieczeñstwa statków rybackich i ich za³óg.
Wprawdzie IMO próbowa³a zajmowaæ siê t¹ problematyk¹ ju¿ wczeœniej,
ale ró¿norodnoœæ typów statków rybackich, w tym m.in. w zakresie
projektowania, budowy, wielkoœci i przeznaczenia nie pozwoli³a na od-
powiednie rozszerzenie systemu SOLAS na tê wyj¹tkowo liczn¹ grupê
statków morskich. Dodajmy, ¿e pewne wymagania typowe dla statków
towarowych nie mog¹ byæ stosowane do statków rybackich. Zwróæmy
jedynie uwagê na fakt, ¿e statki towarowe s¹ ³adowane w porcie, zaœ
statki rybackie wychodz¹ z portu „puste” i s¹ ³adowane na morzu w czasie
po³owów.

Tak wiêc Konwencja torremoliñska reguluje zagadnienia konstrukcji
statków rybackich, w tym kwestie statecznoœci i wyposa¿enia. Ponadto
tworzy standardy dotycz¹ce urz¹dzeñ statków rybackich, ich instalacji
elektrycznych a tak¿e ochrony przeciwpo¿arowej, bezpieczeñstwa za³ogi,
w tym œrodków ratunkowych, procedur awaryjnych, komunikacji radio-
wej, wyposa¿enia nawigacyjnego.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e regulacje konwencyjne dotycz¹ jedynie statków
nowo budowanych o d³ugoœci powy¿ej 24 metrów. Mimo tego istotnego
ograniczenia dotychczas konwencja o bezpieczeñstwie statków rybac-
kich nie wesz³a w ¿ycie. Dodajmy, ¿e to samo dotyczy innej konwencji
z zakresu bezpieczeñstwa morskiego w zakresie rybo³ówstwa, tj. Kon-
wencji STCW – F z 1995 r.21 dotycz¹cej kwalifikacji cz³onków za³óg
statków rybackich.

21 Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel.
Konwencja dotyczy kwalifikacji cz³onków za³óg statków rybackich powy¿ej 24 metrów
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i mocy silnika powy¿ej 750 kW oraz radiooperatorów na statkach rybackich. Dotychczas
konwencjê ratyfikowa³y jedynie dwa pañstwa: Dania i Rosja. Trudno powiedzieæ, dlaczego
UE nie zachêca swoich cz³onków do przyjêcia tak¿e tej konwencji miêdzynarodowej
dotycz¹cej bezpieczeñstwa morskiego, chocia¿ powszechnie uznaje siê tzw. human factor,
za dominuj¹cy w systemie bezpieczeñstwa morskiego; zob. M. K a p l a n, H.L. K i t e -
P o w e l l, Safety at Sea and fisheries management: fishermen’s attitudes and need for
co – management, Marine Policy 2000, nr 11, s. 1 i nast.

22 Protokó³ dotychczas ratyfikowa³y: Kuba, Dania, Islandia, Norwegia, Szwecja, W³ochy.

Pod koniec ubieg³ego wieku sta³o siê jasne, ¿e konwencja z 1977 r.
jest ju¿ tak przestarza³a w sensie rozwi¹zañ technicznych, ¿e nieodzowna
jest próba jej reanimacji w formie protoko³u. W rocznicê podpisania
konwencji, 2.04.1993 r., sporz¹dzono protokó³ do konwencji, który znacznie
j¹ modyfikuje i unowoczeœnia. Regulacje torremoliñskie wesz³yby w ¿ycie
po ratyfikacji nowej wersji konwencji przez 15 pañstw posiadaj¹cych
³¹cznie 14 tys. statków rybackich o d³ugoœci 24 metrów i wiêkszej.
Niew¹tpliwe ratyfikacja protoko³u przez kraje Unii Europejskiej nada³aby
temu aktowi prawa miêdzynarodowego status prawa obowi¹zuj¹cego22.

Protokó³ z 1993 r. istotnie zmienia konwencjê, uwzglêdniaj¹c m.in.
postêp techniczny i technologiczny, nowoczesne w sensie projektowym
i w zakresie wykonania rodzaje statków rybackich, coraz bardziej za-
awansowane wyposa¿enie nawigacyjne, a tak¿e rozwi¹zania techniczne
maj¹ce na celu ochronê œrodowiska morskiego i ¿ywych zasobów morza.
Uwzglêdniono nowe tendencje w projektowaniu statków rybackich, które
eksponuj¹ ekonomicznoœæ eksploatacji i ³atwoœæ obs³ugi. W nowych
rozwi¹zaniach uwzglêdniono m.in. automatyzacjê si³owni i wielu urz¹-
dzeñ, wspó³czesne œrodki ratunkowe, nowoczesn¹ komunikacjê radiow¹,
w tym satelitarny system GMDSS.

Podobnie jak konwencja z 1977 r. nowa jej wersja dotyczy wy³¹cznie
statków nowych, czyli wybudowanych po wejœciu w ¿ycie protoko³u.
Protokó³ nie ma zastosowania do statków u¿ywanych wy³¹cznie do celów
sportowych lub rekreacyjnych, badawczych i szkolnych oraz statków
transportuj¹cych ryby. Zwróciæ nale¿y uwagê na art. 4 protoko³u, który
poza system certyfikacji wymagañ konwencyjnych wprowadza dla stat-
ków rybackich port state control. PSC w systemie SOLAS przyczyni³o
siê w zasadniczy sposób do zwiêkszenia bezpieczeñstwa morskiego, s¹dziæ
wiêc mo¿na, i¿ jego zastosowanie w stosunku do statków rybackich
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23 Ujednoliceniu standardów bezpieczeñstwa statków rybackich s³u¿¹ tak¿e nieobo-
wi¹zkowe zalecenia IMO, ILO i FAO w postaci Code of Safety for Fishermen and Fishing
Vessels, 2005 i Voluntary Guidelines for the Design, Construction and Equipment of Small
Fishing Vessels, 2005.

24 Dz.Urz. UE L 34 z 1998 r., zm. dyrektyw¹ Komisji 1999/19/WE z 18.03.1999 r.,
Dz.Urz. UE L 83 z 1999 r. oraz dyrektyw¹ Komisji 2002/35/WE z 25.04.2002 r., Dz.Urz.
UE L 112 z 2002 r.

mo¿e mieæ ogromne znaczenie dla przestrzegania standardów torremo-
liñskich. Dodaæ mo¿na, ¿e protokó³ zawiera tak¿e zasady wprowadzania
poprawek do konwencji w formie tacit acceptance. Zakres merytoryczny
protoko³u i jego uk³ad jest analogiczny, jak w pierwotnej konwencji. Reguluje
zatem szczegó³owo wymagania w zakresie: konstrukcji i wyposa¿enia
statków, statecznoœci i zdolnoœci ¿eglugowej statków rybackich, urz¹dzeñ
mechanicznych i instalacji elektrycznych. Standardy ochrony przeciw-
po¿arowej podzielono na kategorie: ogóln¹, dla statków od 45 do 60
metrów d³ugoœci i dla statków powy¿ej 60 metrów d³ugoœci. Szczególnie
rozbudowano przepisy o wyposa¿eniu ratunkowym statków rybackich
(rozdz. VII). Tak¿e w zakresie procedur ratunkowych konwencja stwa-
rza wymagania podobne jak w systemie SOLAS, m.in. konieczne jest
posiadanie odpowiednich instrukcji alarmowych, jak równie¿ odbywanie
æwiczeñ, w tym opuszczania statku. Rozbudowano znacznie przepisy
rozdzia³u IX dotycz¹ce radiokomunikacji. Zwi¹zane to jest g³ównie ze
stosowaniem na statkach rybackich regulowanego przez konwencjê SOLAS
– Global Maritime Distress and Safety System.

Wed³ug protoko³u z 1993 r. niektóre regulacje torremoliñskie maj¹
zastosowanie do statków powy¿ej 45 metrów. Zachêca siê tak¿e admi-
nistracje pañstw, które przyjm¹ protokó³, by zawiera³y regionalne porozu-
mienia wdra¿aj¹ce jednolite wymagania bezpieczeñstwa23 dla statków ³owi¹-
cych w tych samych regionach. Jako przyk³ad podaje siê porozumienie
tokijskie z 1997 r. dotycz¹ce wymagañ dla statków od 24 do 45 metrów
³owi¹cych w obszarze wschodniej i po³udniowo – wschodniej Azji.

Tak¿e Unia Europejska posiada przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa
statków rybackich wyraŸnie bazuj¹ce na protokole torremoliñskim z 1993 r.
Chodzi o dyrektywê Rady Nr 97/70/WE z dnia 11 grudnia 1997 r. usta-
nawiaj¹c¹ zharmonizowany system bezpieczeñstwa dla statków rybac-
kich o d³ugoœci 24 metrów i wiêkszej24.
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25 Por. Council Recommendation 80/907/EEC z 23.09.1980 r. (Dz.Urz. UE L 259
z 2 paŸdziernika1980 r.). Dodaæ mo¿na, ¿e problematyka bezpieczeñstwa morskiego jest
od dawna przedmiotem unijnych dzia³añ koordynacyjnych, zob. np. nastêpuj¹ce rekomen-
dacje Rady: 78/584/EEC z 26.06.1978 r. w sprawie ratyfikacji konwencji SOLAS (Dz.Urz.
UE L 194 z 19 lipca 1978 r.), 79/114/EEC z 21.12.1978 r. w sprawie ratyfikacji konwencji
STCW (Dz.Urz. UE L 33 z 8 lutego 1979 r.), 79/487/EEC z 15.05.1979 r. w sprawie
ratyfikacji konwencji CSC (Dz.Urz. UE L 125 z 22 maja 1979 r.), 83/419/EEC z 25.06.1983 r.
w sprawie ratyfikacji lub przyst¹pienia do konwencji SAR (Dz.Urz. UE L 237 z 26 sierpnia
1983 r.).

26 Por. M.H. K o z i ñ s k i, „Wolnoœæ” rybo³ówstwa morskiego, [w:] Polskie prawo
prywatne w dobie przemian, Gdañsk 2005, s. 222 i nast.

27 International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connec-
tion with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea.

Maj¹c na uwadze zalecenie unijne, by kraje cz³onkowskie ratyfikowa³y
Konwencjê torremoliñsk¹25 i istniej¹ce ju¿ regulacje wspólnotowe, nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e Polska powinna jak najszybciej oficjalnie przyj¹æ
i wdro¿yæ system torremoliñski. Nasuwa siê w zwi¹zku z tym pytanie,
jakie to mo¿e mieæ skutki dla polskiego rybo³ówstwa. System torremo-
liñski bezpieczeñstwa statków rybackich powsta³ w zupe³nie innej epoce
rybo³ówstwa morskiego. W tym okresie nie by³o jeszcze tak drakoñskich
ograniczeñ wolnoœci rybo³ówstwa morskiego26. Mimo to system zosta³
praktycznie odrzucony przez zainteresowane pañstwa i armatorów ry-
backich. Obecnie ka¿de nowe ograniczenia, a zw³aszcza nowe, zwi¹zane
z bezpieczeñstwem, wydatki dla armatorów rybackich mog¹ spowodo-
waæ ostre protesty.

Nale¿y s¹dziæ, ¿e standardów torremoliñskich nie bêdzie mo¿na za-
stosowaæ do wiêkszoœci polskich statków rybackich, jako do statków
„starych” i to zarówno w sensie dos³ownym, jak i w sensie konwen-
cyjnym. Na Ba³tyku wiêkszoœæ statków rybackich to statki ma³e, nieprze-
kraczaj¹ce 24 metrów. Mimo to niektóre wymagania torremoliñskie wdra¿a
siê w polskim rybo³ówstwie morskim, np. system GMDSS. Bez wzglêdu
na trudnoœci i koszty przyjêcie tego aktu prawa miêdzynarodowego wydaje
siê korzystne dla prawa morskiego w naszym kraju, pozwoli bowiem
udoskonaliæ system prawa bezpieczeñstwa morskiego.

4. Konwencja londyñska HNS 1996

Konwencja HNS27 sporz¹dzona w Londynie dnia 3.05.1996 r. po
wieloletnich pracach Komitetu Prawnego IMO dotychczas nie wesz³a
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28 Dz.Urz. UE L 337 z 13 grudnia 2002 r. Dotychczas w Konwencji HNS uczestnicz¹:
Angola, Federacja Rosyjska, Kanada, Maroko, Niemcy, Finlandia, Dania, Holandia, Nor-
wegia, Szwecja i Wielka Brytania, Tonga.

29 Zob. m.in. J. £ o p u s k i, The HNS Convention: Are we on the Right Track?, Revista
Europea de Derecho de la Navigation Maritima y Aeoronautica 1994, nr 10, s. 1585
i nast.; t e n ¿ e, Szkoda wyrz¹dzona zanieczyszczeniem ze statków: zagadnienie odpowie-
dzialnoœci i odszkodowania, [w:] W. A d a m c z a k, M.H. K o z i ñ s k i, J. £ o p u s k i, Prawo
morskie, t. II, cz. 2, red. J. £opuski, Bydgoszcz-Toruñ 2000, s. 224 i nast.; M.H. K o -
z i ñ s k i, Aktualne tendencje w zakresie odpowiedzialnoœci odszkodowawczej w stosun-
kach morskich, Prawo Morskie 1999, vol. XI, s. 63 i nast.; t e g o ¿, Odpowiedzialnoœæ
cywilna za szkodê spowodowan¹ zanieczyszczeniem morza, Prawo Morskie 1999, vol.
XII, s. 49 i nast.; we wszystkich tych pracach doœæ sceptycznie wypowiadano siê na temat
szans wejœcia w ¿ycie konwencji HNS.

w ¿ycie, chocia¿ w zwi¹zku z decyzj¹ Rady UE WE/971/2002 z dnia
18.11. 2002 r.28 zalecaj¹c¹ krajom cz³onkowskim jej ratyfikacjê w terminie
do 30 czerwca 2006 r. szanse na to, ¿e wkrótce stanie siê obowi¹zuj¹cym
aktem prawa miêdzynarodowego, wyraŸnie rosn¹. Po bardzo szybkiej
ratyfikacji przez Polskê Konwencji bunkrowej (2001), o czym wy¿ej
wspomniano, w Sejmie czeka ju¿ projekt ustawy o zgodzie na ratyfikacjê
Konwencji HNS.

Niektóre kraje, mimo ¿e nie ratyfikowa³y konwencji, wprowadzi³y jej
zasady do krajowego ustawodawstwa. Przyk³adem mo¿e byæ Irlandia,
która przyjê³a ustawê nr 9 z 30.05.2005 r. – Sea Pollution (Hazardous
Substances Compensation) Act. Ta obszerna i kompleksowa regulacja
mo¿e byæ dobrym wzorem implementacji systemu HNS.

Wed³ug art. 46 konwencji wejdzie ona w ¿ycie w osiemnaœcie miesiêcy
po spe³nieniu ³¹cznie dwóch warunków: zwi¹zania siê konwencj¹ co
najmniej 12 pañstw, wœród których cztery winny reprezentowaæ tona¿
nie mniejszy ni¿ 2 mln ton brutto oraz uzyskania przez Sekretarza Ge-
neralnego IMO od osób z tych pañstw, które bêd¹ odpowiedzialne za
op³acanie sk³adek, informacji, i¿ w poprzednim roku kalendarzowym
otrzyma³y ³¹cznie co najmniej 40 mln ton ³adunków szkodliwych lub
niebezpiecznych objêtych konwencj¹.

Konwencja by³a omawiana w polskiej literaturze29, jednak¿e nadal brak
ca³oœciowego przedstawienia tego skomplikowanego aktu prawnego.
W naszym kraju brakuje zw³aszcza analizy ekonomicznej skutków przy-
jêcia tej konwencji. Zaskakuj¹ce jest, ¿e w uzasadnieniu ustawy o zgodzie
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30 Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na obszerne studia i dyskusjê publiczn¹ przed
ratyfikacj¹ konwencji w Wielkiej Brytanii; zob. Public Consultation on UK implemen-
tation and ratification of the HNS Convention, 2005, http://www.dft.gov.uk/stellent/gro-
ups/dft-shipping/documents.

31 Por. M.H. K o z i ñ s k i, Zasady odpowiedzialnoœci cywilnej armatora za inne za-
nieczyszczenia ni¿ olejowe w kodeksie morskim, Prace Wydzia³u Nawigacyjnego Wy¿szej
Szko³y Morskiej w Gdyni 1996, nr 2, s. 196-210.

na ratyfikacjê Rada Ministrów stwierdza jedynie, ¿e „odpowiedzialnoœæ
z tytu³u wyrz¹dzenia szkody spowodowanej substancjami niebezpieczny-
mi i szkodliwymi ponosi w³aœciciel statku. Natomiast sk³adki na Fundusz
HNS s¹ wp³acane przez odbiorców ³adunków niebezpiecznych i szko-
dliwych. Zatem konwencja dotyczy w³aœcicieli statków oraz odbiorców
³adunków”. Brak refleksji na temat skutków wprowadzenia systemu HNS
dla polskiej gospodarki, mimo ¿e np. planuje siê stworzenie alternatyw-
nego Ÿród³a zaopatrzenia w paliwa drog¹ morsk¹, budowê terminalu
gazowego30. W uzasadnieniu s¹ zreszt¹ argumenty zupe³nie nieprawdzi-
we, jak choæby teza, ¿e musimy przyj¹æ konwencjê, bo „obecnie w pol-
skim prawie brak jakichkolwiek przepisów, które zapewnia³yby podmio-
tom poszkodowanym wskutek rozlewu substancji niebezpiecznych
i szkodliwych dochodzenie odszkodowania”. Czy¿by eksperci rz¹dowi
nie znali unormowañ kodeksu morskiego, a konkretnie art. 265-271 for-
mu³uj¹cych zasady odpowiedzialnoœci za tzw. zanieczyszczenia ró¿ne? Ta
pionierska regulacja polskiego prawa morskiego wprowadzaj¹ca obiek-
tywn¹ odpowiedzialnoœæ armatora za szkodê wyrz¹dzon¹ komukolwiek
zanieczyszczeniem pochodz¹cym ze statku, innym ni¿ olejowe, w zwi¹z-
ku z przewozem ³adunków, eksploatacj¹ statku lub zatapianiem w morzu
odpadów i innych substancji, o wiele lat wyprzedzi³a Konwencjê bun-
krow¹ i system HNS31.

Istota konwencji HNS sprowadza siê do objêcia specjalnym re¿imem
odpowiedzialnoœci za szkodê ukszta³towanym w prawie morskim w za-
kresie zanieczyszczeñ olejowych, szkód wyrz¹dzonych tak¿e przez inne
substancje niebezpieczne i szkodliwe. Re¿im ten obejmuje: wyj¹tkowo
surow¹ zasadê odpowiedzialnoœci obiektywnej z nielicznymi przes³ankami
egzoneracyjnymi, skanalizowanie (channelling) odpowiedzialnoœci wy-
³¹cznie na osobie w³aœciciela statku przewo¿¹cego substancje niebezpiecz-
ne lub szkodliwe, kwotowym ograniczeniu odpowiedzialnoœci (do kwoty
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nie wy¿szej ni¿ 100 mln SDR), obowi¹zkowym ubezpieczeniu lub innym
finansowym zabezpieczeniu odpowiedzialnoœci w³aœciciela statku w grani-
cach kwotowego ograniczenia, z actio directa pozwalaj¹c¹ poszkodowa-
nym dochodziæ swych roszczeñ bezpoœrednio od ubezpieczyciela lub
innego gwaranta. Specyfik¹ systemu HNS jest stworzenie poza pierwsz¹
warstw¹ odpowiedzialnoœci, która dotyczy w³aœciciela statku, drugiej
warstwy odpowiedzialnoœci, uzupe³niaj¹cej pierwsz¹, polegaj¹cej na utwo-
rzeniu Miêdzynarodowego Funduszu Substancji Niebezpiecznych i Szko-
dliwych (HNS). Fundusz HNS ma na celu wyp³atê odszkodowañ za
szkody spowodowane w zwi¹zku z przewozem drog¹ morsk¹ substancji
niebezpiecznych i szkodliwych, je¿eli ochrona wynikaj¹ca z warstwy
pierwszej jest „niewystarczaj¹ca lub niemo¿liwa”. Odpowiedzialnoœæ
Funduszu HNS ma charakter repartycyjny, bowiem powstaje on ze sk³adek
odbiorców ³adunków niebezpiecznych i szkodliwych. £¹czna kwota
odszkodowania wyp³acona przez Fundusz HNS nie mo¿e przekraczaæ
250 mln SDR, wliczaj¹c w to odszkodowanie z warstwy pierwszej. Za
szkody spowodowane si³¹ wy¿sz¹ odszkodowanie nie mo¿e przekroczyæ
250 mln SDR. Fundusz mo¿e odmówiæ wyp³aty uzupe³niaj¹cego odszko-
dowania, jeœli szkoda powsta³a w wyniku wojny, dzia³añ zbrojnych,
powstania, albo poszkodowany nie mo¿e udowodniæ, ¿e szkoda powsta³a
w wyniku wypadku, w którym uczestniczy³ statek lub statki. Specyfik¹
Funduszu HNS jest wydzielenie w jego ramach oddzielnych kont dla
szkód spowodowanych: olejami, p³ynnymi gazami (LNG), p³ynnymi gazami
ziemnymi, których g³ównymi sk³adnikami s¹ propan i butan (LPG).

Spoœród ró¿nych zagadnieñ zwi¹zanych z wprowadzeniem do polskie-
go prawa morskiego systemu HNS warto zasygnalizowaæ przede wszyst-
kim zupe³nie nowe pojêcie szkody w konwencji z 1996 r. Jest ono
nieporównanie szersze ni¿ w systemie CLC/FUND. S¹dziæ nale¿y, ¿e nie
powinno siê go obecnie kojarzyæ z pojêciem tzw. szkody zanieczyszcze-
niowej. W nowej konwencji szkoda oznacza przede wszystkim „œmieræ
lub uszkodzenie cia³a na pok³adzie lub poza statkiem przewo¿¹cym
substancje niebezpieczne i szkodliwe, spowodowane przez te substancje”.
Trudno tego typu szkody uznaæ za zanieczyszczeniowe, podobnie jak
„utratê lub uszkodzenie mienia poza statkiem przewo¿¹cym substancje
niebezpieczne i szkodliwe, spowodowane przez te substancje”.
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Nowy zakres odpowiedzialnoœci odszkodowawczej w³aœciciela statku
obejmuj¹cy szkody osobowe i rzeczowe, a nadto szczególne uprzywi-
lejowanie szkód na osobie, np. w art. 11 konwencji, pozwalaj¹ przyj¹æ
tezê, ¿e system HNS nie jest wy³¹cznie regulacj¹ proekologiczn¹, lecz
stanowi odrêbn¹ podstawê odpowiedzialnoœci odszkodowawczej w pra-
wie morskim.

Tak¿e dalsze elementy szkody HNS, bli¿sze dotychczasowym sfor-
mu³owaniom Konwencji CLC, s¹ jednak ujête szerzej ni¿ dotychczas.
W Konwencji brukselskiej szkodê zanieczyszczeniow¹ rozumiano wy-
³¹cznie jako „wyciek lub wypuszczenie oleju ze statku”, natomiast Kon-
wencja londyñska mówi o „zanieczyszczeniu œrodowiska przez substan-
cje niebezpieczne i szkodliwe”. W rozumieniu nowych przepisów, jeœli
szkoda jest spowodowana przez substancje HNS i inne czynniki, a nie
jest mo¿liwe oddzielenie tych czynników, to domniemywa siê, ¿e mamy
do czynienia ze szkod¹ spowodowan¹ przez substancje niebezpieczne
i szkodliwe, co trzeba rozumieæ bardziej jako efekt niebezpiecznego i szko-
dliwego charakteru tych substancji ni¿ przewozu ich na statku.

Kwestiê tê podniesiono ze wzglêdu na dotychczasow¹ lokalizacjê
w kodeksie morskim przepisów inkorporuj¹cych system CLC. Powstaje
problem, czy wprowadzenie Konwencji HNS w tym samym miejscu
bêdzie poprawne. Nasuwa siê wrêcz wniosek, ¿e grupa norm wprowa-
dzaj¹cych system HNS byæ mo¿e powinna byæ zatytu³owana: „Szkody
zwi¹zane z przewozem ³adunków niebezpiecznych i szkodliwych”.

Drugim zagadnieniem, które powinno byæ rozwa¿one przez legisla-
torów, jest sprawa przepisów implementuj¹cych system HNS. Konwen-
cja londyñska ma nieporównanie szerszy zasiêg podmiotowy ni¿ Kon-
wencja brukselska CLC. Jednym z kluczowych dla nowego systemu
pojêæ jest, podstawowa dla drugiej warstwy odpowiedzialnoœci, definicja
odbiorcy (receiver). W œwietle art. 1(4) a konwencji jest to osoba, która
„fizycznie odbiera ³adunek kontrybucyjny wy³adowywany w portach
i terminalach”, przy czym, je¿eli osoba ta dzia³a jako agent innej osoby,
podlegaj¹cej jurysdykcji pañstwa konwencyjnego, wówczas mocodawcê
uznaje siê za odbiorcê, o ile agent ujawni, kto jest jego mocodawc¹. Na
podstawie art. 1(4) b konwencji za odbiorcê mo¿e byæ uznana tak¿e
osoba, któr¹ wskazuje prawo krajowe jako odbiorcê ³adunków HNS
w portach i terminalach tego pañstwa. Niew¹tpliwie w prawie polskim
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nale¿a³oby okreœliæ pojêcie odbiorcy dla potrzeb konwencji i, co najwa¿-
niejsze, precyzyjnie ustaliæ jego obowi¹zki konwencyjne, w tym obowi¹-
zek uiszczania odpowiedniej sk³adki na rzecz Funduszu HNS. Przy okazji
nale¿a³oby sprecyzowaæ pojêcie ³adunku kontrybucyjnego, a zw³aszcza
zasady odró¿niania ³adunków przewo¿onych w tranzycie, prze³adowy-
wanych z jednego statku na drugi i inne kwestie, od których zale¿eæ bêdzie
wysokoœæ sk³adek polskich przedsiêbiorców. Warto zauwa¿yæ ponadto,
¿e pojêcie „terminalu” w konwencji jest bardzo szerokie i obejmuje nie
tylko typowe terminale portowe o charakterze prze³adunkowym, ale tak¿e
„ka¿de miejsce przechowywania substancji niebezpiecznych i szkodli-
wych odebranych w wyniku przewozu morskiego”.

W sumie Polska powinna w najbli¿szym czasie przejœæ z systemu
CLC/FUND na system HNS. Co do tego, czy musia³o to nast¹piæ tak
gwa³townie, bez przygotowania organizacyjnego i prawnego, mo¿na mieæ
zasadnicze w¹tpliwoœci. Adaptacja Konwencji HNS do polskiego prawa
morskiego wymagaæ bêdzie czasu, który nale¿a³oby przeznaczyæ na
w³aœciwe przygotowanie zmian w prawie krajowym, o których bêdzie
mowa w dalszej czêœci pracy.

5. Protokó³ 2002 do Konwencji ateñskiej PAL 1974

Protokó³ z 1.11.2002 r. do Konwencji ateñskiej32 wymaga³by szcze-
gólnie obszernego omówienia, gdy¿ do tej pory nie by³ przedmiotem
g³êbszej analizy w polskiej doktrynie. Nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e
jego rozwi¹zania stanowi¹ niezwykle rzadk¹ w tradycjonalistycznym prawie
morskim zmianê o charakterze rewolucyjnym. Tak bowiem oceniaæ nale¿y
przejœcie z odpowiedzialnoœci przewoŸnika morskiego opartej na zasadzie
winy, a tylko w okreœlonych wypadkach – winy domniemanej, na od-
powiedzialnoœæ typu obiektywnego, z niezwykle w¹sko ujêtymi przes³an-
kami egzoneracyjnymi.

32 The Aten Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by
Sea. Jest to ju¿ trzeci protokó³ do Konwencji PAL z dnia 13.12.1974 r. (wesz³a w ¿ycie
dnia 28.04.1987 r.), pierwszy z dnia 19.11.1976 r. wprowadzi³ do konwencji SDR, drugi
z dnia 29.03.1990 r. podnosi³ limity ograniczenia odpowiedzialnoœci m.in. za szkody oso-
bowe do 175.000 SDR. Protokó³ z 2002 r. przewiduje, ¿e jego ratyfikacja oznacza wy-
powiedzenie starej wersji konwencji i obu wczeœniejszych protoko³ów. Konwencja i pro-
tokó³ stanowi¹ jeden dokument (Konwencja PAL, 2002).



28

Miros³aw H. Koziñski

Protokó³ 2002 wprowadza do Konwencji PAL zupe³nie now¹ treœæ art.
3 okreœlaj¹cego zasady odpowiedzialnoœci odszkodowawczej przewoŸ-
nika morskiego pasa¿era. W œwietle tej normy przewoŸnik odpowiada
obiektywnie za œmieræ lub uszkodzenie cia³a pasa¿era spowodowane tzw.
wypadkiem ¿eglugowym33 (shipping incident). To nowe pojêcie konwen-
cyjne oznacza rozbicie siê statku, zderzenie, wejœcie na mieliznê, wybuch
b¹dŸ po¿ar na statku lub jego uszkodzenie. Jest ono analogiczne z do-
tychczasowym art. 3 ust. 3 konwencji, który wi¹za³ siê z domniemaniem
winy lub ra¿¹cego niedbalstwa przewoŸnika. Protokó³ wyjaœnia szczegó-
³owo, co oznacza uszkodzenie statku (defect in the ship). Sformu³owanie
jest bardzo kazuistyczne i wymienia „z³e dzia³anie lub uszkodzenie jakiej-
kolwiek czêœci statku lub jego wyposa¿enia” u¿ywanej do m.in.: ewa-
kuacji, zaokrêtowania i wyokrêtowania pasa¿erów, napêdu, sterowania,
bezpiecznej nawigacji, cumowania, kotwiczenia, statecznoœci. Precyzyjne
zakreœlenie granic wypadku jest o tyle istotne, ¿e nowy typ odpowiedzial-
noœci obejmuje wy³¹cznie szkody osobowe spowodowane wypadkiem
¿eglugowym, za pozosta³e szkody odpowiedzialnoœæ przewoŸnika opiera
siê na zasadzie winy. Za szkody osobowe jest to odpowiedzialnoœæ za
winê lub niedbalstwo przewoŸnika, któr¹ poszkodowany musi mu wykazaæ.
Za szkody w baga¿u kabinowym przewoŸnik odpowiada na zasadzie
winy, a gdy szkoda spowodowana jest wypadkiem ¿eglugowym – na
zasadzie winy domniemanej.

Jak wspomniano przes³anki egzoneracyjne, które móg³by wykorzy-
staæ przewoŸnik pasa¿era s¹ wyj¹tkowo w¹sko zakreœlone. Zgodnie
z Protoko³em z 2002 r. zaliczamy do nich: wojnê, dzia³ania zbrojne, wojnê
domow¹, powstanie lub naturalne zjawisko o wyj¹tkowym, nieprzewi-
dywalnym i nieodpartym charakterze, a tak¿e wy³¹czn¹ winê umyœln¹
osoby trzeciej (act or omission done with the intent to cause the incident
by third party). Jak widaæ zakres mo¿liwoœci wy³¹czenia tej surowej
odpowiedzialnoœci jest wê¿szy ni¿ w przypadku re¿imu odpowiedzialno-

33 Wydaje siê, ¿e nale¿y w tym przypadku zastosowaæ t³umaczenie dos³owne, tego
terminu konwencyjnego, bowiem stosowanie okreœlenia „wypadek morski” (marine ac-
cident) mo¿e byæ myl¹ce ma ono bowiem w polskim prawie morskim okreœlon¹ norma-
tywnie treœæ, a poza tym w konwencji PAL chodzi wy³¹cznie o wypadki z udzia³em
pasa¿era, przewo¿onego na podstawie umowy przewozu.
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œci CLC i HNS. Wysokoœæ odszkodowania, które ma zap³aciæ w przy-
padku wspomnianej szkody przewoŸnik jest kwotowo ograniczona.

Limit odpowiedzialnoœci za szkody na osobie pasa¿era wynosi 250.000
SDR34 per capita z tytu³u jednego zdarzenia. Protokó³ zawiera tak¿e klauzulê
„opt – out” pozwalaj¹c¹ pañstwu ratyfikuj¹cemu na wprowadzenie
w prawie krajowym wy¿szych limitów, a nawet na sformu³owanie zasad
odpowiedzialnoœci bez ograniczenia kwotowego. Takie rozwi¹zania na-
le¿y notyfikowaæ Sekretarzowi Generalnemu IMO. Dotyczy to równie¿
limitu w wysokoœci 400.000 SDR stanowi¹cego pu³ap odpowiedzialnoœci
przewoŸnika morskiego za szkody na osobie pasa¿era, które nie zosta³y
spowodowane wypadkiem ¿eglugowym.

Przypomnijmy, ¿e Konwencja PAL w zakresie postanowieñ umowy
przewozu morskiego pasa¿era od dawna zna formu³ê invalid clauses35.
W œwietle art. 18 konwencji postanowienia umowy zawartej przed
powstaniem wypadku, który spowodowa³ œmieræ lub uszkodzenie cia³a
pasa¿era stanowi¹ce o zwolnieniu go od odpowiedzialnoœci wobec pa-
sa¿era lub ustalaj¹ce ni¿sz¹ granicê odpowiedzialnoœci ni¿ okreœlona
w konwencji, s¹ bezwzglêdnie niewa¿ne. Jak widaæ system PAL, jak inne
konwencje zawieraj¹ce podobne ograniczenia zasady swobody umów ma
semiimperatywny charakter. Postanowienia umów korzystniejsze dla
pasa¿era ni¿ regulacje konwencyjne s¹ dopuszczalne, zaœ mo¿liwoœæ
pogorszenia sytuacji prawnej pasa¿era jest niedopuszczalna.

Poza tym w art. 14 Protoko³u zawarto formu³ê zmiany limitów
kwotowego ograniczenia odpowiedzialnoœci, która jest niew¹tpliwie
odmian¹ coraz bardziej upowszechniaj¹cego siê w praktyce legislacyjnej
IMO systemu tacit acceptance36.

Drug¹ istotn¹ zmian¹ w systemie odpowiedzialnoœci cywilnej prze-
woŸnika morskiego pasa¿era jest wprowadzenie obowi¹zkowego ubez-
pieczenia jego odpowiedzialnoœci cywilnej. Niejako antycypuj¹c to novum

34 Protokó³ podniós³ tak¿e limity odpowiedzialnoœci przewoŸnika morskiego za szko-
dy rzeczowe: baga¿ kabinowy – 2 250 SDR, pozosta³y baga¿ – 3 375 SDR, pojazdy – 12
700 SDR.

35 Zob. bli¿ej M.H. K o z i ñ s k i, Zagadnienie niewa¿nych klauzul konosamentowych
w pracach UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), Pro-
blemy Prawne Handlu Zagranicznego 1980, vol. IV, s. 50 i nast.

36 System ten wprowadza³ ju¿ Protokó³ z 1990 r.
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miêdzynarodowego prawa morskiego, polskie prawo morskie wprowa-
dzi³o to rozwi¹zanie ju¿ w 2001 r. (art. 182 k.m.)37. Na mocy art.4 bis
Protoko³u „przewoŸnik uprawniony do przewozu wiêcej ni¿ 12 pasa¿e-
rów musi posiadaæ ubezpieczenie lub inne finansowe zabezpieczenie, takie
jak gwarancja banku lub podobnej instytucji finansowej, pokrywaj¹ce jego
konwencyjn¹ odpowiedzialnoœæ za œmieræ lub uszkodzenie cia³a pasa¿e-
ra.” Niew¹tpliwie wzoruj¹c siê na systemach CLC i HNS, wprowadzono
tak¿e obowi¹zek posiadania przez przewoŸnika pasa¿erów certyfikatu
potwierdzaj¹cego ubezpieczenie lub inne finansowe zabezpieczenie. Pro-
tokó³ okreœla treœæ takiego dokumentu, obowi¹zek przewo¿enia go na
pok³adzie statku i ustala wzór certyfikatu. Dodajmy, ¿e tworz¹c re¿im
obiektywnej odpowiedzialnoœci przewoŸnika morskiego pasa¿era nie
zapomniano o – u³atwiaj¹cej dochodzenie przez poszkodowanych odszko-
dowañ – actio directa do ubezpieczyciela lub gwaranta.

Trudno kwestionowaæ potrzebê lepszej ochrony cywilnoprawnej in-
teresów pasa¿erów poszkodowanych w wypadkach morskich. Ostatnie
wielkie katastrofy promów pasa¿erskich dobitnie wykaza³y, ¿e odszko-
dowania wyp³acane w ¿egludze morskiej s¹ ni¿sze ni¿ np. lotnictwie
cywilnym. Zapewne jednak przyjêcie tak radykalnie zmienionych zasad
bêdzie krytykowane przez przewoŸników morskich i ich ubezpieczycieli.
Dotyczy³o to ju¿ modyfikacji Konwencji ateñskiej dokonanej w 1990 r.
Proces zaostrzania odpowiedzialnoœci cywilnej w prawie morskim jest
jednak sta³y i – jak wynika choæby z powy¿szych rozwa¿añ – nie dotyczy
tylko przewozów pasa¿erskich. W prawie przewozów pasa¿erskich jest
on jednak szybszy ni¿ w innych dzia³ach prawa morskiego. Jeszcze do
1974 r. przewozy morskie pasa¿erów opiera³y siê wy³¹cznie na zasadzie
freedom of contract i przewoŸnik móg³ praktycznie wy³¹czyæ wszelk¹
swoj¹ odpowiedzialnoœæ38. Obecnie przewoŸnik morski pasa¿era objêty
jest najsurowszym w prawie morskim obligatoryjnym re¿imem odpowie-
dzialnoœci za szkodê na osobie pasa¿era39.

37 Obowi¹zkowe ubezpieczenie o.c. w zakresie przewozu pasa¿erów wprowadzi³y tak¿e
np. Filipiny w 1991 r., Hongkong w 2000 r.

38 Por. W. M ü l l e r, Should The Atens Convention 1974 be Modified and Adapted
to the Liability Regime in Air- Law?, http://www.comitemaritime.org/singapor/passengers.

39 Zwraca siê uwagê na to, ¿e byæ mo¿e zasady odpowiedzialnoœci przewoŸnika morskiego
pasa¿era s¹ zbyt surowe. Chodzi zw³aszcza o kwestiê wy³¹cznoœci winy osoby trzeciej. Jeœli
przewoŸnik choæby w minimalnym stopniu przyczyni³ siê do powstania szkody, np. przez



31

Koordynacja ratyfikacji miêdzynarodowych konwencji morskich...

Polska, kieruj¹c siê polityk¹ UE, w tym maj¹c na uwadze ostatnie
projekty legislacyjne Komisji40, powinna przygotowaæ siê do przyjêcia
najnowszej wersji Konwencji PAL41, lecz wprowadzenie nowych zasad
odpowiedzialnoœci do prawa polskiego wymagaæ bêdzie uwzglêdnienia
odpowiedniej regulacji unijnej, o czym mowa bêdzie w dalszej czêœci tego
opracowania.

6. Niezbêdne zmiany w polskim prawie

Ewentualna ratyfikacja Konwencji genewskiej musia³aby byæ skore-
lowana z ustaw¹ z dnia 15.12.2000 r o ochronie konkurencji i konsu-
mentów42, a byæ mo¿e tak¿e ustaw¹ z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji43. W¹tpliwe by³oby przyjêcie w naszym kraju odrêbnej
ustawy formu³uj¹cej pewne odstêpstwa od ogólnych zasad obrotu go-
spodarczego dla stosunkowo w¹skiej grupy przedsiêbiorców, jakimi s¹
armatorzy, do czego w gruncie rzeczy sprowadza³a siê koncepcja tzw.
„drugiego rejestru”44. Odnotowaæ trzeba jednak ograniczony sukces interesu
morskiego w naszym kraju w postaci wprowadzenia pod obrady Sejmu
ustawy o podatku tona¿owym, który by³ czêœci¹ powy¿szej koncepcji.

Celowe zatem by³oby po³¹czenie ratyfikacji z wydaniem przez Radê
Ministrów rozporz¹dzenia na podstawie art. 7 ustawy o ochronie kon-
kurencji. Delegacja ta pozwala zastosowaæ tzw. wy³¹czenia grupowe,

niedope³nienie wymagañ formalnych dotycz¹cych systemu ochrony statku i nast¹pi szkoda
wywo³ana zamachem terrorystycznym, to bêdzie on ponosi³ za ni¹ odpowiedzialnoœæ
cywiln¹ w rozumieniu Konwencji PAL 2002. Kwestiê tê na forum Komitetu Prawnego
IMO podnosz¹ przede wszystkim kluby P&I i IUMI (International Union of Maritime
Insurance); m.in. w 2005 r. ubezpieczyciele przedstawili projekt zmian w Konwencji
ateñskiej 2002 wy³¹czaj¹cy ryzyka terrorystyczne, biochemiczne oraz eliminuj¹cy mo¿-
liwoœæ wprowadzenia przez pañstwa nieograniczonej odpowiedzialnoœci przewoŸnika.

40 Por. projekt rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowie-
dzialnoœci przewoŸników pasa¿erskich na morzu i wodach œródl¹dowych z tytu³u wypad-
ków, zob. Prawo Morskie 2006, vol. XXII, s. 245 i nast.

41 Nowa wersja Konwencji PAL zosta³a dotychczas przyjêta przez: Albaniê, £otwê,
St. Kitts i Syriê. Do wejœcia jej w ¿ycie potrzeba 10 ratyfikacji.

42 Dz.U. Nr 122, poz. 1319, tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080.
43 Dz.U. Nr 47, poz. 211, tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z póŸn. zm.
44 Por. M.H.K o z i ñ s k i, Koncepcja prawna „drugiego rejestru” okrêtowego w Rze-

czypospolitej Polskiej, Prawo Morskie 2002, vol. XVII, s. 127 i nast.
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czyli daje mo¿liwoœæ wy³¹czenia spod zakazu porozumieñ ograniczaj¹-
cych konkurencjê pewnej grupy porozumieñ, np. w ramach konferencji
liniowych. Jako warunki wy³¹czenia nale¿a³oby podaæ nie tylko Kodeks
Postêpowania Konferencji Liniowych, ale tak¿e omówione wy¿ej rozpo-
rz¹dzenie Nr 4056/86. Powy¿sze rozwi¹zanie w œwietle ustawy z 2000 r.
mog³oby byæ jednak tylko czasowe.

Jeœli chodzi o ustawê o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to wydaje
siê, ¿e trudno by³oby pogodziæ jej niektóre przepisy z praktykami dopusz-
czanymi przez Konwencjê genewsk¹. Przyk³adowo, czynem nieuczciwej
konkurencji jest „utrudnianie innym przedsiêbiorcom dostêpu do rynku”
(art.15). Wprawdzie konstytucyjna zasada pierwszeñstwa umowy miê-
dzynarodowej nad ustaw¹ pozwoli³aby chyba armatorom unikn¹æ odpo-
wiedzialnoœci w tym zakresie, ale nale¿a³oby kwestiê tê jednoznacznie
unormowaæ w prawie krajowym.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, trzeba przyj¹æ z uznaniem najnowsze
decyzje Unii Europejskiej, które zdecydowanie wycofuj¹ siê z dotychcza-
sowej polityki uprzywilejowanego traktowania armatorów w zakresie
przepisów o konkurencji. Pozwala to Polsce unikn¹æ procesu ratyfikacji
Konwencji genewskiej i trudnego wdra¿ania jej postanowieñ w prawie
polskim.

Wprowadzenie Konwencji torremoliñskiej nie wydaje siê zbyt trudne
w zwi¹zku z tym, ¿e szereg wymagañ technicznych ju¿ dawno w polskim
prawie wdro¿ono. Zapewne jednak trzeba by³oby odpowiednio dostoso-
waæ ustawê o bezpieczeñstwie morskim45. Sugerowaæ mo¿na dodanie
nowego rozdzia³u w tej ustawie, dotycz¹cego bezpieczeñstwa statków
rybackich. Byæ mo¿e trzeba by³oby tak¿e uzupe³niæ ustawê o rybo³ów-
stwie46, dostosowuj¹c kompetencje organów administracji rybo³ówstwa
morskiego do wymagañ systemu torremoliñskiego.

Najwiêcej problemów prawnych nastrêcza inkorporowanie do pol-
skiego prawa morskiego konwencji cywilistycznych. Pozornie ratyfikacje
dwu konwencji zwi¹zanych z zanieczyszczeniem morza, to znaczy
Konwencji bunkrowej z 2001 r. i Konwencji HNS z 1996 r. nie wymagaj¹
g³êbszej nowelizacji kodeksu morskiego. W uzasadnieniu do ustawy

45 Dz.U. Nr 109, poz. 1156 z póŸn. zm.
46 Dz.U. Nr 62, poz. 574.



33

Koordynacja ratyfikacji miêdzynarodowych konwencji morskich...

o zgodzie na ratyfikacjê konwencji z 2001 r. Rada Ministrów zapropo-
nowa³a po prostu zmianê nazwy rozdzia³u 2 w tytule VII dzia³u III kodeksu
morskiego z dotychczasowego „Zanieczyszczenia ze statków przewo¿¹-
cych oleje” na „Zanieczyszczenia olejami” i uzupe³nienie art. 272 o nowy
paragraf odsy³aj¹cy do Konwencji bunkrowej, jak to ma miejsce w przy-
padku konwencji CLC. W podobny sposób proponuje siê uzupe³niæ art.
273-275 k.m.

Mo¿na by³oby rozwa¿yæ tê propozycjê, ale tylko wtedy, gdyby ta sama
Rada Ministrów nie przes³a³a do Sejmu jednoczeœnie propozycji ratyfikacji
Konwencji HNS, która, jak wiadomo, jest alternatyw¹ dla systemu CLC/
FUND. Nie ma ¿adnego uzasadnienia nowelizowanie kodeksu morskiego
najpierw dla potrzeb wprowadzenia Konwencji bunkrowej, a nastêpnie
Konwencji HNS. Reforma dzia³u III „Zanieczyszczenia ze statków” musi
byæ kompleksowa i obejmowaæ obie wspomniane konwencje. Zastano-
wiæ siê przy tym trzeba, czy dotychczasowa metoda odsy³ania do kon-
wencji jest wystarczaj¹ca, czy nie ma koniecznoœci wprowadzenia wiêk-
szej iloœci norm merytorycznych w tym dziale kodeksu morskiego. Przyk³ad
ustawy irlandzkiej, która zawiera nawet normy karne z powa¿nymi sankcjami
za ³amanie zasad przewo¿enia ³adunków szkodliwych i niebezpiecznych
jest godny uwagi. Wydaje siê, ¿e niezbêdne bêdzie sformu³owanie wiêk-
szej iloœci delegacji ustawowych nie tylko w sprawie certyfikatów za-
bezpieczenia finansowego, ale i w innych kwestiach, np. okreœlenia obo-
wi¹zków zwi¹zanych z informowaniem o ³adunkach kontrybucyjnych
zwa¿ywszy na iloœæ przedsiêbiorców, których mo¿e to dotyczyæ.

Odpowiedzi wymaga podstawowe pytanie, czy dzia³ III kodeksu
morskiego powinien sk³adaæ siê z dwóch, trzech czy czterech rozdzia³ów.
Przede wszystkim istotne jest, czy nale¿y utrzymaæ rozdzia³ 1 – „Zanie-
czyszczenia ró¿ne”. By³a wy¿ej mowa o celu sformu³owania tych prze-
pisów w kodeksie morskim. W zasadzie zakres przedmiotowy zanie-
czyszczeñ ze statków ujêty w konwencjach z 1996 i 2001 r. obejmuje
zdecydowan¹ wiêkszoœæ potencjalnych zanieczyszczeñ, ale zakres ten jest
doœæ œciœle zdefiniowany w obu konwencjach i tworzy system zamkniêty.
Natomiast art. 265 k.m. zawiera formu³ê otwart¹, co mo¿e okazaæ siê
istotne w przypadku zanieczyszczenia „pozakonwencyjnego”. Poza tym
zwróciæ trzeba uwagê na to, ¿e kodeksowa regu³a, poza przewozem
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i eksploatacj¹, obejmuje tak¿e „zatapianie w morzu odpadów i innych
substancji”.

By³bym przeto za utrzymaniem rozdzia³u pierwszego w jego dotych-
czasowym brzmieniu z poszerzeniem obecnego wy³¹czenia z art. 265
k.m. na dwa rozdzia³y. Rozdzia³y te powinny byæ zatytu³owane: „2. Szkody
zwi¹zane z przewozem ³adunków niebezpiecznych i szkodliwych”, „3. Za-
nieczyszczenia olejami bunkrowymi”. Celowe by³oby wydzielenie w osob-
nym rozdziale czwartym problematyki Funduszu HNS, stanowi ona bowiem
w konwencji samodzieln¹ ca³oœæ.

Rz¹dowi projektodawcy nowelizacji kodeksu morskiego nie zauwa¿yli
tak¿e potrzeby dostosowania do obu wspomnianych konwencji przepi-
sów tytu³u IX dzia³u II cytowanego kodeksu, co wydaje siê nieodzowne.

W uzasadnieniu do ustawy o zgodzie na ratyfikacjê Konwencji HNS
rz¹dowa propozycja nowelizacji kodeksu morskiego jest zupe³nie zdumie-
waj¹ca. Polega ona na wprowadzeniu do niego w tytule VII rozdzia³u 3a
„Zanieczyszczenia ze statków przewo¿¹cych substancje niebezpieczne
i szkodliwe. Miêdzynarodowy Fundusz Substancji Niebezpiecznych i Szko-
dliwych”. Wynika³oby z tej propozycji, i¿ maj¹ w omawianym kodeksie
wspó³istnieæ systemy CLC i HNS. Czyli np. za przewo¿one oleje mie-
libyœmy p³aciæ podwójn¹ sk³adkê, raz wed³ug konwencji z 1971 r. i drugi
raz wed³ug konwencji z 1996 r.

W zwi¹zku z tym trzeba przypomnieæ, ¿e system HNS ma zast¹piæ
system CLC. Dlatego ratyfikacjê Konwencji HNS trzeba przygotowaæ
m.in. przez wypowiedzenie konwencji CLC i FUND, co wymaga pew-
nego czasu47, jak równie¿ przez przygotowanie nowelizacji kodeksu
morskiego.

Pozornie stosunkowo najmniej w¹tpliwoœci legislacyjnych budziæ mo¿e
ewentualne wprowadzenie do kodeksu morskiego zmian do Konwencji
ateñskiej PAL. Odes³anie do tej konwencji i protoko³u londyñskiego z 1976 r.
zawiera art. 181 § 1 k.m. Po standardowym ratyfikowaniu przez Polskê
Protoko³u z 2002 r. nale¿a³oby przepis ten odpowiednio uzupe³niæ. Jednak

47 Konwencje CLC i FUND przewiduj¹ dwunastomiesiêczny termin wypowiedzenia.
Wypowiedzenie konwencji CLC oznacza automatycznie wypowiedzenie konwencji FUND.
Przypomnieæ trzeba, ¿e Polska ju¿ raz system CLC/FUND wypowiedzia³a w zwi¹zku
z przyjêciem nowych wersji tych konwencji (1992).
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powy¿sza – zdawa³oby siê zupe³nie oczywista – koncepcja legislacyjna
komplikuje siê pod wp³ywem prawa unijnego.

Po raz pierwszy w historii legislacji morskiej wprowadzono do kon-
wencji IMO tzw. klauzulê integracyjn¹. W œwietle art. 19 Protoko³u 2002
do Konwencji PAL organizacja integracji gospodarczej (economic integra-
tion organization), czyli np. Unia Europejska z³o¿ona z suwerennych
pañstw, maj¹ca kompetencje w zakresie regulowanym protoko³em, mo¿e
go podpisaæ, ratyfikowaæ, przyj¹æ lub przyst¹piæ do niego. Organizacja
taka ma wszelkie prawa wynikaj¹ce ze wspomnianego aktu prawa miê-
dzynarodowego, jakie przys³uguj¹ suwerennemu pañstwu.

UE postanowi³a tê mo¿liwoœæ wykorzystaæ. Nie tylko zreszt¹ wyko-
rzystaæ samo prawo do podpisania i przyjêcia Protoko³u, jako jego strona,
lecz tak¿e mo¿liwoœæ implementacji tego aktu prawa miêdzynarodowego
do prawa wspólnotowego. W zakresie morskiego prawa cywilnego jest
to nowoœæ, chocia¿ – jak o tym wspomniano – w przypadku konwencji
technicznych od dawna takie praktyki s¹ w UE stosowane.

W rozporz¹dzeniu wprowadzaj¹cym Konwencjê PAL 2002 do prawa
wspólnotowego, którego projekt Komisja przekaza³a Radzie pod koniec
2005 r., zaproponowano nie tylko inkorporacjê systemu PAL w jego
najnowszej wersji do prawa unijnego, ale znaczn¹ modyfikacjê tego systemu
na potrzeby Unii. Zmiany s¹ daleko id¹ce i polegaj¹ przede wszystkim
na poszerzeniu zakresu stosowania systemu PAL na ¿eglugê krajow¹,
w tym kabota¿ow¹, a tak¿e na ¿eglugê œródl¹dow¹. Projekt wprowadza
system koordynacji ewentualnego podwy¿szania limitów odpowiedzial-
noœci przewoŸnika ponad granice konwencyjne. Mog³oby to nast¹piæ
tylko po porozumieniu siê wszystkich pañstw unijnych i po wprowadze-
niu odpowiednich zmian do rozporz¹dzenia. Jest ma³o prawdopodobne,
by mo¿na by³o uzyskaæ w tej materii consensus, a to podwa¿a semiim-
peratywny charakter regulacji zawartej w Konwencji ateñskiej.

Projekt wprowadza now¹ kategoriê szkód rzeczowych za „zniszcze-
nie, utratê lub uszkodzenie sprzêtu medycznego umo¿liwiaj¹cego poru-
szanie siê pasa¿era o ograniczonej zdolnoœci ruchowej” i odrêbne ogra-
niczenie odpowiedzialnoœci przewoŸnika za te szkody – „odszkodowanie
nie mo¿e przekroczyæ wartoœci pozwalaj¹cej na zast¹pienie sprzêtu”.

Wzoruj¹c siê na innych dzia³ach transportu, projekt rozporz¹dzenia
przewiduje zaliczkow¹ wyp³atê odszkodowañ za szkody na osobie pa-
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sa¿era. W przypadku œmierci pasa¿era wyp³ata zaliczkowa nie mog³aby
byæ ni¿sza ni¿ 21 000 euro.

Nieznanym systemowi PAL obowi¹zkiem jest informowanie przez
przewoŸnika lub organizatora wycieczki przed rozpoczêciem podró¿y
o prawach przewidzianych w rozporz¹dzeniu, w szczególnoœci na temat:
granic odpowiedzialnoœci za œmieræ pasa¿era, uszkodzenie baga¿u, zasad
stosowania actio directa, p³atnoœci zaliczkowych odszkodowañ etc.
Jakkolwiek projektodawcy pisz¹ „o najbardziej w³aœciwej formie” takich
informacji i zapewne warto, by pasa¿er wiedzia³ o swych prawach, to
w sensie handlowym mo¿e byæ trudno zachêciæ przewoŸników, by przed
rozpoczêciem œwiadczenia us³ugi przewozowej, roztrz¹sali z pasa¿erami
kwestiê ich ewentualnej œmierci lub uszkodzenia cia³a na statku.

Najwa¿niejsze z punktu widzenia planowanego wprowadzenia Proto-
ko³u PAL 2002 jest jednak to, ¿e omówione rozporz¹dzenie, jeœli wejdzie
w ¿ycie, bêdzie „w ca³oœci wi¹¿¹ce i bezpoœrednio stosowane we wszystkich
pañstwach cz³onkowskich UE”. Dodajmy, ¿e Komisja w odniesieniu do
Konwencji PAL 2002 wyra¿a opiniê, ¿e pañstwa cz³onkowskie nie po-
winny ratyfikowaæ tego aktu prawa miêdzynarodowego. Wystarczy
bowiem, ¿e zgodnie ze wspomnianym art. 19 do konwencji przyst¹pi Unia
jako organizacja skupiaj¹ca suwerenne pañstwa.

Stawia to szereg problemów przed polskimi legislatorami morskimi.
Jeœli przyj¹æ stanowisko Komisji, to „ratyfikacja unijna” nie wymaga³aby
¿adnej interwencji w tekst kodeksu morskiego, bo Konwencja PAL 2002
wesz³aby do naszego porz¹dku prawnego niejako „poprzez prawo unijne”.
Oznacza³oby to jednak koniecznoœæ wypowiedzenia dotychczasowej wersji
Konwencji ateñskiej, do której odsy³a art. 181 § 1 k.m. Przepis ten
wymaga³by przeto nowelizacji.

Jeœli uznaæ za w³aœciw¹ koncepcjê Komisji o nieratyfikowaniu indy-
widualnie przez pañstwa cz³onkowskie Konwencji PAL 2002, to Polska
nie by³aby stron¹ Konwencji ateñskiej, co stawia³oby pod znakiem za-
pytania podstawê prawn¹ relacji z krajami pozaunijnymi, stronami tej
konwencji. Je¿eli nawet uznaæ – jak siê wydaje niezgodn¹ z prawem
miêdzynarodowym – koncepcjê, ¿e „ratyfikacja unijna” oznacza automa-
tycznie ratyfikacjê przez pañstwa nale¿¹ce do tej organizacji, to rodzi siê
pytanie, jak¹ treœci¹ tego aktu prawa miêdzynarodowego bylibyœmy zwi¹zani
– oryginaln¹ czy unijn¹. Konwencja PAL jest w rozumieniu naszego prawa
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konstytucyjnego niew¹tpliwie umow¹ miêdzynarodow¹, której ratyfikacja
wymaga zgody wyra¿onej w ustawie. Jak przy takiej praktyce Komisji
uczyniæ zadoœæ prawu kontroli parlamentarnej w stosunku do tej umowy
miêdzynarodowej? Takich pytañ mo¿na zadaæ wiêcej. Maj¹c powy¿sze
na uwadze obawiaæ siê trzeba, ¿e dotychczasowa forma wprowadzania
do kodeksu morskiego konwencji miêdzynarodowych w odniesieniu do
Konwencji Ateñskiej 2002 bêdzie musia³a byæ zweryfikowana.

7. Uwagi koñcowe

We wszystkich przepisach unijnych koordynuj¹cych ratyfikacjê
morskich konwencji miêdzynarodowych przez pañstwa cz³onkowskie
podkreœla siê, ¿e ratyfikacja danej umowy miêdzynarodowej jest w in-
teresie Unii Europejskiej. W pewnym sensie zwrot jest oczywisty, bowiem
trudno sobie wyobraziæ, by prawo unijne zaleca³o przedsiêwziêcia, które
by³yby sprzeczne z wy¿ej wspomnianym interesem. Nasuwa siê jednak
podstawowe pytanie, czy w zakresie problematyki morskiej mo¿na w ogóle
mówiæ o „interesie unijnym” czy raczej o interesach poszczególnych
pañstw cz³onkowskich.

Wydaje siê, ¿e szeroko rozumiana gospodarka morska, w tym np.
¿egluga, rybo³ówstwo, budowa statków i produkcja ich wyposa¿enia s¹
tak dalece zró¿nicowane w poszczególnych krajach cz³onkowskich, ¿e
nie sposób sformu³owaæ w tym zakresie wspólnego interesu unijnego.
Z praktyki obrotu gospodarczego wynika, ¿e doœæ czêsto interesy go-
spodarcze pañstw cz³onkowskich UE w sferze morskiego obrotu gospo-
darczego s¹ nie tylko konkurencyjne, ale wrêcz sprzeczne. Jeœli Komisja
Europejska b¹dŸ inne organy unijne pos³uguj¹ siê pojêciem interesu Unii
Europejskiej, to stanowiæ on mo¿e wy³¹cznie rodzaj wypadkowej inte-
resów pañstw cz³onkowskich. Jak mo¿na s¹dziæ, nie zawsze jest to
wystarczaj¹ca motywacja dla niektórych cz³onków UE do zwi¹zania siê
zalecanymi instrumentami prawa miêdzynarodowego.

Dlatego skutecznoœæ dzia³añ koordynacyjnych w zakresie ratyfikacji
niektórych konwencji morskich mo¿e byæ doœæ problematyczna. Widaæ
to zw³aszcza w przypadku konwencji, które mog¹ mieæ istotny wp³yw
na obci¹¿enia finansowe armatorów i importerów, jak choæby Konwencja
bunkrowa czy Konwencja HNS. Wiele pañstw cz³onkowskich zachowuje
wyraŸn¹ rezerwê i pewne jest, ¿e termin jej ratyfikacji wskazany przez
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Komisjê nie zostanie przez wiele pañstw cz³onkowskich dotrzymany.
Zdawa³a sobie z tego sprawê tak¿e sama Komisja, podkreœlaj¹c, ¿e ter-
minu tego pañstwa cz³onkowskie powinny dotrzymaæ „w miarê mo¿li-
woœci” (if possible). Byæ mo¿e to w³aœnie jest powodem nowych ten-
dencji odnoœnie do tworzenia w coraz szerszym zakresie unijnego prawa
morskiego.

Poszczególne pañstwa cz³onkowskie UE w celu ochrony swoich
interesów narodowych ewentualn¹ ratyfikacjê morskich umów miêdzy-
narodowych poprzedzaj¹ odpowiednimi badaniami, akcjami kwestiona-
riuszowymi wœród zainteresowanych przedsiêbiorców i instytucji, analiz¹
ekonomiczn¹ etc. Niestety w naszym kraju brakuje tego wa¿nego etapu
w procesie zwi¹zania siê normami prawa miêdzynarodowego. Dowodem
tego mo¿e byæ „dyskusja” w Sejmie na temat konwencji bunkrowej,
w której ani strona rz¹dowa, ani parlamentarzyœci nie przedstawili ¿ad-
nych merytorycznych argumentów uzasadniaj¹cych jej ratyfikacjê. Oba-
wiaæ siê nale¿y, ¿e podobnie bêdzie z konwencj¹ HNS. Natomiast kon-
sekwencje ratyfikacji tych dwóch aktów prawa miêdzynarodowego dla
polskiego systemu prawa morskiego i dla polskiej gospodarki morskiej
bêd¹ znacz¹ce.

Przyjêcie zmodyfikowanego systemu PAL bêdzie wymaga³o wypra-
cowania nowej koncepcji wprowadzania do kodeksu morskiego norm
o pochodzeniu miêdzynarodowym. Dyskusyjna koncepcja Komisji Euro-
pejskiej forsuj¹ca tzw. zbiorow¹ ratyfikacjê unijn¹ konwencji IMO, znaj-
duje ju¿ podstawê w Protokole 2002 (art. 19). Czy ma ona jednak nale¿yte
uzasadnienie w prawie pierwotnym UE jest kwesti¹ problematyczn¹. Ogra-
niczenie lub wrêcz uniemo¿liwienie ratyfikacji konwencji miêdzynarodo-
wych przez suwerenne pañstwa cz³onkowskie UE przekracza zdecydo-
wanie formu³ê koordynacji ratyfikacji konwencji, o której by³a mowa w tym
opracowaniu. D¹¿enie do zastêpowania konstytucyjnych organów pañstw
cz³onkowskich przez Komisjê narusza utrwalone zasady tworzenia prawa
morskiego48.

48 Trafnie podkreœla A. J u r c e w i c z (Rola „miêkkiego prawa” w praktyce instytu-
cjonalnej Wspólnoty Europejskiej, [w:] Implementacja prawa integracji europejskiej w kra-
jowych porz¹dkach prawnych, red. C. Mik Toruñ 1989, s. 119), ¿e „soft law” Komisji
„zmierza nie tylko do ukierunkowania stosowania w³adzy wykonawczej samej Komisji, ale,
co bardziej problematyczne, do rozszerzenia roli Komisji w stosunku do innych instytucji”.
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Wyj¹tkowa aktywnoœæ organów UE, w tym utworzenie Europejskiej
Agencji Bezpieczeñstwa Morskiego49, która staje siê swoistym centrum
formu³owania „unijnego prawa morskiego”, w pewnym stopniu podwa-
¿a50 dotychczasowe za³o¿enia uniwersalnej morskiej legislacji miêdzyna-
rodowej. Mo¿e to doprowadziæ do sytuacji, ¿e „udoskonalone” prawo
morskie „UE 25” bêdzie coraz bardziej ró¿niæ siê od powszechnie obo-
wi¹zuj¹cych regulacji morskich. W globalizuj¹cej siê ¿egludze morskiej
taka odrêbnoœæ mo¿e byæ wyj¹tkowo niekorzystna.

Ju¿ w 1997 r. A. Nollkaemper wyrazi³ daleko id¹cy sceptycyzm odnoœnie do „wspólno-
towej kompetencji zewnêtrznej w œwietle istniej¹cej wtórnej legislacji morskiej”. W tytule
swego studium u¿y³ on nastêpuj¹cego okreœlenia: „the frail legal support for grand am-
bitions” (cyt. za H. R i n g b o m, EU Regulation 44/2001 and its Implications for the
Intermational Maritime Liability Conventions, Journal of Maritime Law and Commerce
2004, vol. 35/1, s. 30).

49 Por. M.H. K o z i ñ s k i, Utworzenie Europejskiej Agencji Bezpieczeñstwa Morskie-
go (EMSA), Prawo Morskie 2003, vol. XIX, s. 105 i nast.

50 Nic dziwnego, ¿e na seminarium w 2005 r. zorganizowanym na Uniwersytecie
w Hamburgu w ramach International Max Planck Reaserch School for Maritime Affairs
w jednym z referatów postawiono znamienne pytanie – Does EU constitute a „Maritime
Super Power”?


