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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ratyfikacji przez państwa członkowskie w 

interesie Unii Europejskiej protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o 

odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim 

substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienia do niego, z wyłączeniem 

aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych 

(13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając projekt decyzji Rady (13806/2015), 

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 

ust. 2 i art. 218 ust. 6 lit. a) pkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8–

0410/2015), 

– uwzględniając art. 3 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 października 2014 r.1, 

– uwzględniając Międzynarodową konwencję o odpowiedzialności i odszkodowaniu za 

szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych z 

1996 r. (konwencja SNS z 1996 r.), 

– uwzględniając protokół z 2010 r. do konwencji SNS z 1996 r. (konwencja SNS z 

2010 r.), 

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2015)0304), 

– uwzględniając decyzję Rady 2002/971/WE z dnia 18 listopada 2002 r. upoważniającą 

państwa członkowskie, w interesie Wspólnoty, do ratyfikowania konwencji SNS z 

1996 r. lub przystąpienia do niej2, 

– uwzględniając dyrektywę 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 

zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (dyrektywa 

w sprawie odpowiedzialności za środowisko)3, 

– uwzględniając oświadczenie Komisji do protokołu Komitetu Stałych Przedstawicieli i 

Rady z dnia 20 listopada i 8 grudnia 2015 r.4, 

– uwzględniając dokument sektora żeglugi z dnia 18 września 2015 r. ponaglający 

państwa członkowskie do jak najszybszego ratyfikowania protokołu z 2010 r. do 

                                                 

 
1 Opinia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 października 2014 r., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 
2 Dz.U. L 337 z 13.12.2002, s. 55. 
3 Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56. 
4 Nota do punktu 13142/15. 
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konwencji SNS i przystąpienia do niego zgodnie z proponowanym podejściem 

Komisji1, 

– uwzględniając końcowe sprawozdanie przygotowane dla Komisji Europejskiej przez 

BIO Intelligence Service zatytułowane „Badanie dotyczące skuteczności dyrektywy w 

sprawie odpowiedzialności za środowisko: zakres i wyjątki” z dnia 19 lutego 2014 r.2, 

– uwzględniając komunikat Wydziału Prawnego Parlamentu z dnia 11 lutego 2016 r. w 

sprawie podstawy prawnej wspomnianego wyżej wniosku w sprawie decyzji Rady (SJ-

0066/16) i późniejszą opinię w formie listu w sprawie odpowiedniej podstawy prawnej 

dla rzeczonej proponowanej decyzji przyjętą przez Komisję Prawną w dniu 19 lutego 

2016 r.3, 

– uwzględniając art. 99 ust. 3 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie wstępne Komisji Prawnej (A8-0191/2016), 

A. mając na uwadze, że celem konwencji SNS z 2010 r. jest zapewnienie pociągnięcia do 

odpowiedzialności oraz przyznania, dzięki międzynarodowemu funduszowi SNS 

przeznaczonemu na rekompensaty, odpowiedniej, szybkiej i skutecznej rekompensaty za 

straty lub szkody dla osób, mienia lub środowiska spowodowane wyciekami substancji 

niebezpiecznych i szkodliwych podczas przewozu morzem; 

B. mając zatem na uwadze, że z jednej strony ma ona na celu zagwarantowanie zasady 

„zanieczyszczający płaci” oraz zasad zapobiegania i ostrożności, dzięki którym należy 

podejmować działania zapobiegawcze na wypadek możliwej szkody dla środowiska, i 

tym samym wchodzi ona w zakres zasad ogólnych oraz unijnej polityki w dziedzinie 

środowiska naturalnego, a z drugiej strony ma ona na celu regulowanie aspektów 

dotyczących szkód będących konsekwencją transportu morskiego, a także zapobieganie 

takim szkodom i minimalizowanie ich, i tym samym wchodzi w zakres unijnej polityki 

transportu; 

 

C. mając na uwadze, że zgodnie z wnioskiem Komisji (COM(2015)0304), gdyby konwencja 

SNS z 2010 r. została zawarta, jej zakres stosowania pokrywałby się z przepisami 

dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko; 

 

D. mając na uwadze, że zakres konwencji SNS z 2010 r. pokrywa się z zakresem dyrektywy 

w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do szkód wyrządzonych 

środowisku naturalnemu na terytorium i wodach morskich podlegających jurysdykcji 

państwa-strony, szkód spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska w wyłącznej 

strefie ekonomicznej (w.s.e.) lub na równoważnym obszarze państwa-strony (do 200 mil 

morskich od linii podstawowej) państwa będącego stroną konwencji i środków 

zapobiegawczych mających na celu zapobieżenie takiej szkodzie lub jej 

                                                 

 
1 Dostępne online pod adresem: http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/EU/hazardous-

and-noxious-substances.pdf  
2 Dostępne online pod adresem: 

http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/BIO%20ELD%20Effectiveness_report.pdf.  
3 PE576.992 

http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf
http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf
http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/BIO%20ELD%20Effectiveness_report.pdf
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zminimalizowanie; 

 

E. mając na uwadze, że konwencja SNS z 2010 r. ustanawia ścisłą odpowiedzialność 

właściciela statku transportującego substancje niebezpieczne i szkodliwe drogą morską za 

wszelkie szkody objęte konwencją, a także obowiązek posiadania przez niego 

ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego na pokrycie swoich zobowiązań 

wynikających ze szkody na mocy konwencji, przy czym zakazane jest wnoszenie innych 

skarg przeciwko właścicielowi statku, chyba że zgodnie z rzeczoną konwencją (art. 7 ust. 

4 i 5); 

F. mając na uwadze, że zachodzi zatem ryzyko konfliktu między dyrektywą w sprawie 

odpowiedzialności za środowisko a konwencją SNS z 2010 r., przy czym można mu 

zapobiec za pomocą art. 4 ust. 2 dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko, 

która przewiduje, że „dyrektywa nie ma zastosowania do szkód wyrządzanych 

środowisku naturalnemu lub bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem takich szkód 

wynikających ze zdarzenia, za które odpowiedzialność jest objęta zakresem stosowania 

międzynarodowych konwencji wymienionych w załączniku IV, włącznie z ich 

przyszłymi zmianami, obowiązujących w zainteresowanym państwie członkowskim”; 

G. mając na uwadze, że w związku z tym dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za 

środowisko wyklucza ze swojego zakresu stosowania szkody wyrządzane środowisku 

naturalnemu lub bezpośrednie zagrożenie wystąpieniem takich szkód, które są objęte 

konwencją SNS z 2010 r. po wejściu tej ostatniej w życie, o ile wszystkie państwa 

członkowskie nie ratyfikują konwencji SNS z 2010 r. lub przystąpią do niej w tym 

samym okresie, zachodzi ryzyko, że dojdzie do fragmentacji ram prawnych, w których 

niektóre państwa członkowskie podlegać będą konwencji SNS z 2010 r., a pozostałe – 

dyrektywie w sprawie odpowiedzialności za środowisko; spowoduje to nierówne 

traktowanie ofiar zanieczyszczenia, takich jak społeczności przybrzeżne, rybacy itd. i co 

stałoby również w sprzeczności z duchem konwencji SNS z 2010 r.; 

 

H. mając na uwadze, że podstawowe zasady, na których opierają się konwencje 

Międzynarodowej Organizacji Morskiej, stanowią również podstawę dla konwencji SNS 

z 2010 r., a są to: ścisła odpowiedzialność właściciela statku, obowiązkowe 

ubezpieczenie obejmujące pokrycie szkód spowodowanych stronom trzecim, prawo osób 

poszkodowanych do podjęcia bezpośrednich działań wobec ubezpieczyciela, 

ograniczenie odpowiedzialności oraz – w przypadku ropy naftowej i substancji 

niebezpiecznych i szkodliwych – specjalny fundusz rekompensujący, z którego wypłaca 

się rekompensatę za szkody przekraczające pułap odpowiedzialności właściciela statku; 

I. mając na uwadze, że w interesie Unii jako całości jest posiadanie jednolitego systemu 

dotyczącego odpowiedzialności w dziedzinie szkód spowodowanych w związku 

przewozem szkodliwych i niebezpiecznych substancji drogą morską; 

J. mając na uwadze, że nie jest całkiem jasne, czy art. 4 ust. 2 dyrektywy w sprawie 

odpowiedzialności za środowisko oznacza, że stosowanie dyrektywy w sprawie 

odpowiedzialności za środowisko jest zakazane w państwie członkowskim, które 

ratyfikowało konwencję SNS z 2010 r. ani czy zakaz ten jest ograniczony do stopnia, w 

jakim odpowiedzialność lub rekompensata wchodzi w zakres rzeczonej konwencji; 
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K. mając na uwadze, że konwencja SNS z 2010 r. stanowi system rekompensat i dlatego jej 

zakres jest węższy niż zakres dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko, 

która ustanawia system wymagający od armatorów i nakazujący właściwym władzom 

wymagania od armatorów zapobiegania lub zaradzania odpowiednio zagrożeniu szkodami 

dla środowiska lub rzeczywistym szkodom; 

L. mając na uwadze, że w przeciwieństwie do dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za 

środowisko nie można przyznać rekompensaty za szkody o charakterze niegospodarczym 

na mocy konwencji SNS z 2010 r.; 

M. mając na uwadze, że dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko nie nakłada 

obowiązkowego zabezpieczenia finansowego na armatorów, aby zagwarantować, że 

dysponują oni środkami pozwalającymi na zapobieganie i zaradzanie szkodom dla 

środowiska, chyba że dane państwo członkowskie przyjęło ostrzejsze przepisy niż 

dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko; 

N. mając na uwadze, że konwencja SNS z 2010 r. nakłada na właściciela wyraźny obowiązek 

posiadania ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego na pokrycie 

zobowiązań wynikających ze szkody na mocy konwencji; 

O. mając na uwadze, że inne konwencje Międzynarodowej Organizacji Morskiej ujęte w 

załączniku IV do dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko okazały się 

skuteczne, ponieważ udało się dzięki nim osiągnąć równowagę między interesami 

środowiskowymi a komercyjnymi w drodze wyraźnego ustalenia odpowiedzialności, 

dzięki czemu normalnie nie ma wątpliwości co do tego, kto jest stroną odpowiedzialną, a 

także w drodze wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia i sprawnych mechanizmów 

kompensacyjnych, które nie ograniczają się wyłącznie do szkód dla środowiska; 

1. zwraca się do Rady i Komisji o uwzględnienie poniższych zaleceń: 

(i) zapewnienie poszanowania zasady przyznania uprawnień Unii na mocy art. 5 ust. 1 

TUE oraz utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym 

„wybór podstawy prawnej wspólnotowego aktu prawnego musi być oparty na 

obiektywnych czynnikach, które mogą zostać poddane kontroli sądowej; należą do 

nich w szczególności cel i treść danego aktu”1; 

(ii)  przyjęcie w związku z tym opinii w formie listu z dnia 19 lutego 2016 r. przyjętej 

przez Komisję Prawną, zgodnie z którą: 

„ponieważ celem proponowanej decyzji Rady jest upoważnienie państw 

członkowskich do ratyfikacji protokołu SNS z 2010 r. lub przystąpienia do 

niego w imieniu Unii, a co za tym idzie związania się postanowieniami 

konwencji SNS z 2010 r. oraz mając na uwadze, że ta ostatnia obejmuje nie 

tylko przypadki szkód dla środowiska (nadając skuteczność zasadzie 

podejmowania działania zapobiegawczego i zasadzie „zanieczyszczający 

płaci”), ale również przypadki szkód niedotyczących środowiska, za każdym 

                                                 

 
1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2012 r., Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii 

Europejskiej, C-130/10, ECLI:EU:C:2012:472, pkt 42. 
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razem spowodowane w wyniku przewożenia niektórych substancji drogą 

morską, art. 100 ust. 2, art. 192 ust. 1 i art. 218 ust. 6 lit. a) pkt (v) TFUE 

stanowią właściwą podstawę prawną dla tego wniosku.” 

(iii)  dopilnowanie, że zobowiązania międzynarodowe podjęte w rezultacie ratyfikacji 

konwencji SNS z 2010 r. lub przystąpienia do niej nie wpłyną negatywnie na 

jednolitość, integralność i skuteczność wspólnych przepisów Unii zgodnie z 

utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości1; 

 

(iv) zwrócenie większej uwagi na pokrywanie się zakresu konwencji SNS z 2010 r. z 

zakresem dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 

szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu na terytorium i wodach 

podlegających jurysdykcji państwa-strony, szkód spowodowanych 

zanieczyszczeniem środowiska w wyłącznej strefie ekonomicznej lub na obszarze 

równoważnym (do 200 mil morskich od linii podstawowej) państwa będącego 

stroną konwencji i środków zapobiegawczych mających na celu zapobieżenie takiej 

szkodzie lub jej zminimalizowanie (środki zapobiegawcze, podstawowe środki 

zaradcze i uzupełniające środki zaradcze); 

 

(v) zapewnienie ograniczenia do minimum możliwości wystąpienia konfliktu między 

dyrektywą w sprawie odpowiedzialności za środowisko a konwencją SNS z 2010 r. 

przez podjęcie wszelkich odpowiednich działań w celu dopilnowania, że klauzula 

wyłączności na mocy art. 7 ust. 4 i 5 konwencji SNS z 2010 r., zgodnie z którą nie 

można wnieść innej skargi przeciwko właścicielowi statku, chyba że zgodnie z 

rzeczoną konwencją, jest w pełni przestrzegana w drodze ratyfikacji przez państwa 

członkowskie lub ich przystąpienia zgodnie z art. 4 ust. 2 i załącznikiem IV 

dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko; 

 

(vi) zapewnienie zmniejszenia również ryzyka tworzenia i utrwalania niekorzystnych 

warunków konkurencji w przypadku państw, które są gotowe do przystąpienia do 

konwencji SNS z 2010 r. w stosunku do tych, które mogą chcieć opóźnić ten proces 

i nadal być związane jedynie postanowieniami dyrektywy w sprawie 

odpowiedzialności za środowisko; 

 

(vii) zapewnienie zlikwidowania stałego współistnienia dwóch systemów 

odpowiedzialności w zakresie transportu morskiego – unijnego i 

międzynarodowego – co spowodowałoby fragmentację prawodawstwa unijnego, a 

ponadto zagrażałoby jasnemu ustaleniu odpowiedzialności i mogłoby prowadzić do 

długich i kosztownych postępowań sądowych ze szkodą dla ofiar i sektora żeglugi; 

(viii) dopilnowanie w związku z tym, że na państwach członkowskich spoczywa 

wyraźny obowiązek podjęcia wszystkich koniecznych kroków w celu uzyskania 

                                                 

 
1 Opinia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1993 r., 2/91, ECLI:EU:C:1993:106, pkt 25; wyrok 

Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r., Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu 

Danii, C-467/98, ECLI:EU:C:2002:625, pkt 82; opinia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2006 r., 1/03, 

ECLI:EU:C:2006:81, pkt 120 i 126; opinia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 października 2014 r., 1/13, 

ECLI:EU:C:2014:2303. 
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konkretnych wyników, mianowicie ratyfikowania konwencji SNS z 2010 r. lub 

przystąpienia do niej w rozsądnym terminie, który nie powinien przekraczać dwóch 

lat od chwili wejścia w życie decyzji Rady; 

 

2. stwierdza, że to sprawozdanie wstępne będzie stanowiło dalszą możliwość dla Rady i 

Komisji zajęcia się zaleceniami określonymi w ust. 1; 

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do domagania się przeprowadzenia dalszej 

dyskusji z udziałem Komisji i Rady; 

4.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 

i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich. 
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UZASADNIENIE 

W dniu 17 grudnia 2015 r. Parlament otrzymał pismo z wnioskiem o udzielenie zgody w 

związku z projektem decyzji Rady w sprawie ratyfikacji przez państwa członkowskie w 

imieniu Unii Europejskiej protokołu z 2010 r. do konwencji SNS oraz przystąpienia do 

niego1. Z uwagi na brak klauzuli dotyczącej regionalnej organizacji integracji gospodarczej w 

tekście konwencji lub protokołu państwa członkowskie powinny zawrzeć tę umowę 

międzynarodową w imieniu Unii, po zezwoleniu Rady i po uzyskaniu zgody Parlamentu 

Europejskiego na wniosek Komisji (art. 218 ust. 6 lit. a) TFUE). Sprawozdawca przedstawił 

sprawozdanie wstępne, mając na celu wypracowanie pozytywnych wyników wraz z Radą i 

Komisją. Sprawozdawca jest przekonany, że Parlament nie powinien wyrażać zgody dopóki 

jednolitość, integralność i skuteczność prawa Unii, a także podstawowa zasada przyznania 

uprawnień UE nie są zagwarantowane. 

Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z 

przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych z 1996 r. jest ostatnią z 

konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) dotyczących odpowiedzialności i 

szkód wynikających z przewozu substancji niebezpiecznych drogą morską, w tym 

skroplonego gazu ziemnego (LNG) i gazu płynnego (LPG), która nie została jeszcze 

ratyfikowana. Na podstawie doświadczeń z podobnymi międzynarodowymi systemami 

regulującymi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez inne rodzaje działalności 

żeglugowej, takie jak transport ropy naftowej tankowcami, IMO przyjęła tę międzynarodową 

umowę, zmienioną protokołem SNS z 2010 r., aby uzupełnić system konwencji dotyczących 

odpowiedzialności w zakresie transportu morskiego specjalnym instrumentem. Ani 

konwencja SNS z 1996 r., ani protokół z 2010 r. do konwencji SNS nie weszły w życie. 

Konwencja SNS z 2010 r. ustanawia odpowiedzialność na zasadzie ryzyka właściciela statku 

transportującego SNS za wszelkie szkody wynikające z incydentu związanego z przewozem 

SNS drogą morską i na tym statku. Przewidziano ograniczone wyjątki w kwestii ścisłej 

odpowiedzialności właściciela, powiązane ze zobowiązaniem właściciela do posiadania 

ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego na pokrycie zobowiązań wynikających 

ze szkody na mocy konwencji. Co ważniejsze, ustanawia się specjalny fundusz 

kompensacyjny, którego celem jest wypłata odszkodowania każdej osobie, która poniosła 

szkodę w związku z transportem SNS drogą morską, o ile taka osoba nie mogła otrzymać 

pełnej i wystarczającej rekompensaty za szkodę od właściciela statku i jego ubezpieczyciela. 

Całkowita kwota dostępnych odszkodowań to 250 mln jednostek rozliczeniowych (około 310 

mln EUR według dzisiejszych kursów wymiany walut) gromadzona w ramach 

skomplikowanego systemu składek wpłacanych do funduszu SNS przez osoby otrzymujące 

SNS w każdym państwie-stronie. 

Zarówno zakres konwencji SNS z 1996 r. jak i konwencji SNS z 2010 r. pokrywają się z 

zakresem dyrektywy 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności podmiotów gospodarczych 

prowadzących działalność zawodową2, w tym operatorów żeglugi, w odniesieniu do: (i) 

szkody w środowisku wyrządzonej na terytorium, w tym na morzu terytorialnym, państwa-

strony, (ii) szkody wyrządzonej przez zanieczyszczenie środowiska w wyłącznej strefie 

                                                 

 
1 SGS15/14574 w odniesieniu do decyzji 13806/15. 
2 Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56. 
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ekonomicznej lub obszarze równoważnym (do 200 mil morskich od linii podstawowych) 

państwa-strony, oraz (iii) „wszelkich środków podejmowanych w celu zapobieżenia takiej 

szkodzie lub ograniczenia jej”. 

Obecnie w dyrektywie w sprawie odpowiedzialności za środowisko nie przewidziano 

żadnych instrumentów gwarantujących odszkodowanie dla ofiar powyżej limitów 

odpowiedzialności właściciela statku. Ponadto w istniejących ramach prawnych brak jest 

wymogu obowiązkowego ubezpieczenia, podczas gdy konwencji szczegółowo określa ten 

obowiązek właścicieli statków, w połączeniu z prawem osób poszkodowanych do 

bezpośredniego wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym do ubezpieczyciela.  

W oparciu o te elementy sprawozdawca wysnuwa wniosek, że zawarcie protokołu z 2010 r. 

do konwencji SNS zapewni jednakowe stosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności 

i odszkodowań w związku z wypadkami spowodowanymi przez statki przewożące SNS drogą 

morską w całej UE. Ponadto zapewni dostępność wystarczających funduszy na 

odszkodowania dla ofiar tych wypadków. 

Mając na uwadze, że termin „szkody spowodowane zanieczyszczeniem” używany w 

konwencji SNS z 2010 r. jest węższy niż termin „szkoda dla środowiska” używany w 

dyrektywie w sprawie odpowiedzialności za środowisko oraz mając na uwadze, że 

uwzględnienie wypadków z udziałem niebezpiecznych i szkodliwych substancji w 

dyrektywie w sprawie odpowiedzialności za środowisko umożliwi rekompensatę za same 

szkody dla środowiska, sprawozdawca uważa, że stosowanie dyrektywy w sprawie 

odpowiedzialności za środowisko do wypadków objętych konwencją SNS z 2010 r. będzie się 

wiązało z faktycznym odrzuceniem przez UE podejścia IMO, co może mieć znaczne 

negatywne konsekwencje. 

W szczególności przepisy UE nie będą wiążące w przypadku krajów nienależących do UE, w 

tym głównych państw bandery, co może być problematyczne za każdym razem, gdy trzeba 

będzie rozpatrywać roszczenia związane z wyciekami substancji niebezpiecznych i 

szkodliwych mające aspekt międzynarodowy. Ponadto można sobie wyobrazić scenariusz, w 

którym państwa sąsiadujące z państwami członkowskimi UE byłyby stronami konwencji SNS 

z 2010 r. – Norwegia i Turcja już podpisały konwencję – i doszłoby do wypadku, który 

dotyczyłby zarówno państwa członkowskiego UE, jak i państwa sąsiadującego, co 

sprawiłoby, że skarżący i właściciele statku byliby objęci dwoma różnymi (i sprzecznymi) 

systemami. 

Dlatego sprawozdawca jest zdania, że system międzynarodowy – raczej niż rozwiązania 

regionalne – do celów zapewniania jednolitego stosowania zasad dotyczących 

odpowiedzialności i rekompensaty w związku z wypadkami powodowanymi przez statki 

przewożące SNS drogą morską w UE będzie lepszy z uwagi na charakter żeglugi – światowej 

działalności wywierającej skutki wykraczające poza granice. 

Ze względu na znaczny udział, jaki ma ładunek SNS w sektorze morskiego transportu 

towarowego, światowy charakter działalności żeglugowej, a także ponadgraniczne skutki, 

jakie mogą mieć wypadki z udziałem ładunków SNS, sprawozdawca uważa, że w interesie 

Unii jako całości jest posiadanie jednolitego systemu dotyczącego odpowiedzialności w 

dziedzinie szkód dla środowiska wynikających z przewozu SNS drogą morską, co można 

osiągnąć jedynie pod warunkiem należytego uwzględnienia zaleceń Parlamentu przez Radę i 

Komisję. 
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Sprawozdawca podkreśla, że niniejsze sprawozdanie wstępne nie powinno być postrzegane 

jako przeszkoda dla ustanowienia jednolitego systemu odpowiedzialności, lecz jako wysiłek 

na rzecz zagwarantowania, że przebiega ono w najbardziej skuteczny i sprawiedliwy sposób, 

bez zaburzania jednolitości, integralności i skuteczności wspólnych zasad prawa UE i bez 

wprowadzania nadmiernych dysproporcji dla ofiar zanieczyszczenia (np. społeczności 

przybrzeżnych, rybaków itd.) oraz sektora żeglugi. 

Sprawozdawca pragnie nawiązać dialog z Radą i Komisją w celu nakreślenia spójnej polityki 

UE w dziedzinie odpowiedzialności i rekompensaty za szkody wyrządzane środowisku 

naturalnemu w wyniku przewozu SNS drogą morską. 
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OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PODSTAWY PRAWNEJ  

Pan Pavel Svoboda 

Przewodniczący 

Komisja Prawna 

BRUKSELA 

Przedmiot: Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego decyzji Rady w 

sprawie ratyfikacji przez państwa członkowskie w imieniu Unii Europejskiej 

protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i 

odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji 

niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienia do niego, z wyłączeniem 

aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych 

[2015/0135 (NLE) – 13806/2015 – C8-0410/2015] 

Szanowny Panie Przewodniczący! 

Pismem z dnia 17 grudnia 2015 r. Rada zwróciła się do Parlamentu o udzielenie zgody na 

wspomniany wniosek w sprawie decyzji Rady1. W związku ze zmianą podstawy prawnej 

wniosku Rady Komisja Prawna – odpowiedzialna również za przedmiot proponowanej 

decyzji – postanowiła na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 39 ust. 2 

Regulaminu, zająć się z własnej inicjatywy kwestią adekwatności podstawy prawnej 

proponowanej decyzji Rady.  

 

W dniu 22 czerwca 2015 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie 

ratyfikacji przez państwa członkowskie w imieniu Unii Europejskiej protokołu z 2010 r. do 

Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z 

przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienia do niego, 

z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (zwanej 

dalej „decyzją Rady w sprawie ratyfikacji protokołu z 2010 r. i przystąpienia do niego” lub 

„decyzją Rady”)2. Podstawę wniosku stanowią art. 192 i art. 218 ust. 6 lit. a) pkt (v) Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej „TFUE”). Zgodnie z art. 218 ust. 6 lit. a) 

pkt (v) TFUE umowy dotyczące dziedzin, do których stosuje się zwykłą procedurę 

ustawodawczą lub specjalną procedurę ustawodawczą, jeżeli wymagana jest zgoda 

Parlamentu Europejskiego, są przyjmowane przez Radę po uzyskaniu zgody Parlamentu 

Europejskiego. Art. 192 ust. 1 TFUE stanowi część Tytułu XX „Środowisko” i umożliwia 

przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą, działań służących osiągnięciu celów określonych w art. 191 TFUE. 

 

W dniu 1 grudnia 2015 r. Rada opublikowała wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie 

                                                 

 
1 Zob. 13806/15 
2 COM(2015) 304 final.   
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ratyfikacji protokołu z 2010 r. i przystąpienia do niego, który opiera się z kolei na art. 100 ust. 

2 i art. 218 ust. 6 lit. a) pkt (v) TFUE. Art. 100 ust. 2 TFUE stanowi część Tytułu VI 

„Transport” i umożliwia przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze 

zwykłą procedurą ustawodawczą, odpowiednich przepisów dotyczących transportu morskiego 

i lotniczego.  

 

I. – Kontekst 

 

Odpowiedzialność i odszkodowania za szkody wynikające z określonych rodzajów 

działalności żeglugowej uregulowane są na szczeblu międzynarodowym szeregiem konwencji 

Międzynarodowej Organizacji Morskiej, które opierają się na tych samych podstawowych 

zasadach. Zasady te są następujące: obiektywna odpowiedzialność armatora, obowiązkowe 

ubezpieczenie na pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim, prawo poszkodowanego do 

wystąpienia z roszczeniem bezpośrednim wobec ubezpieczyciela, ograniczenie 

odpowiedzialności, a w przypadku ropy naftowej oraz substancji niebezpiecznych i 

szkodliwych (zwanych dalej „SNS”) specjalny fundusz kompensacyjny na wypłatę 

odszkodowań, w przypadku gdy szkody przekraczają limit odpowiedzialności właściciela 

statku.  

 

Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z 

przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych z 1996 r. (zwana dalej 

„konwencją SNS z 1996 r.”) jest ostatnią z konwencji Międzynarodowej Organizacji 

Morskiej dotyczących odpowiedzialności, która aby wejść w życie, nadal oczekuje na 

ratyfikację przez państwa. Protokół z 2010 r. (zwany dalej „protokołem z 2010 r.”) do 

konwencji SNS z 1996 r. zawiera zmiany konieczne do rozwiązania problemów 

zidentyfikowanych w konwencji SNS z 1996 r. Protokół z 2010 r. i postanowienia konwencji, 

zmienionej protokołem, mają być odczytywane, interpretowane i stosowane łącznie jako 

jeden instrument, zgodnie z art. 2 i 18 protokołu. Zgodnie z art. 20 ust. 8 protokołu 

podpisanie, ratyfikacja lub przyjęcie protokołu z 2010 r. przez państwo unieważnia uprzednie 

podpisanie lub ratyfikację przez dane państwo w konwencji SNS z 1996 r. Państwa 

ratyfikujące protokół wyrażają zgodę na związanie się skonsolidowanym tekstem konwencji 

SNS z 2010 r., jako jednym skonsolidowanym instrumentem konwencji, który będzie 

obowiązywał po wejściu w życie protokołu z 2010 r. 

 

Wobec braku klauzuli o regionalnej organizacji integracji gospodarczej w tekście konwencji 

lub protokołu, państwa członkowskie zawierają tę umowę międzynarodową w imieniu Unii. 

Proponowana decyzja Rady upoważni zatem państwa członkowskie do ratyfikacji lub 

przystąpienia w imieniu Unii do protokołu SNS z 2010 r., a co za tym idzie związania się 

postanowieniami konwencji SNS z 2010 r. 

 

 

II. – Odnośne artykuły Traktatu 

 

Art. 218 ust. 6 lit. a) pkt (v) TFUE w Części Piątej „Działania zewnętrzne Unii” w połączeniu 

z art. 192 TFUE w Części Trzeciej zatytułowanej „Polityki i działania wewnętrzne Unii” są 

przedstawione we wniosku jako podstawa prawna i mają następujące brzmienie (podkreślenie 

własne):  

 

Artykuł 218 
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(dawny art. 300 TWE) 

 

[...] 

 

6. Rada, na wniosek negocjatora, przyjmuje decyzję w sprawie zawarcia umowy. 

Z wyjątkiem przypadków gdy umowy dotyczą wyłącznie wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa, Rada przyjmuje decyzję w sprawie zawarcia umowy: 

 

a) po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego w następujących przypadkach: 

 

[...] 

 

(v) umowy dotyczące dziedzin, do których stosuje się zwykłą procedurę 

ustawodawczą lub specjalną procedurę ustawodawczą, jeżeli wymagana jest 

zgoda Parlamentu Europejskiego. 

 

 

Artykuł 192 

(dawny art. 175 TWE) 

 

1. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po 

konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów, decydują o 

działaniu służącym osiągnięciu celów określonych w artykule 191, które ma być podjęte przez 

Unię. 

 

[...] 

 

Art. 191 TFUE ma następujące brzmienie (podkreślenie własne): 

 

Artykuł 191 

(dawny art. 174 TWE) 

 

1. Polityka Unii w dziedzinie środowiska przyczynia się do osiągania następujących celów: 

– zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, 

– ochrony zdrowia ludzkiego, 

– ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, 

– promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania 

regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności 

zwalczania zmian klimatu. 

 

2. Polityka Unii w dziedzinie środowiska stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z 

uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Unii. Opiera się na zasadzie 

ostrożności oraz na zasadach działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym 

rzędzie u źródła i na zasadzie „zanieczyszczający płaci”. 

 

[...] 

 

Proponowana decyzja Rady ma za podstawę prawną art. 218 ust. 6 lit. a) pkt (v) TFUE w 

połączeniu z art. 100 ust. 2 TFUE, który ma następujące brzmienie (podkreślenie własne):  
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Artykuł 100 

(dawny art. 80 TWE) 

 

[...] 

 

2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 

mogą ustanowić odpowiednie przepisy dotyczące transportu morskiego i lotniczego. Stanowią 

one po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów. 

 

III. Orzecznictwo związane z podstawą prawną 

 

Według ustalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości: „wybór podstawy prawnej 

wspólnotowego aktu prawnego (obecnie unijnego) musi opierać się na obiektywnych 

czynnikach, które mogą zostać poddane kontroli sądowej; należą do nich w szczególności cel 

i treść danego aktu”1. Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać 

uchylenie tego aktu2. 

 

W odniesieniu do złożonej podstawy prawnej, w przypadku gdy analiza danego aktu 

prawnego wykaże, że ma on dwa cele lub dwa elementy składowe, a jeden z tych aspektów 

można zidentyfikować jako główny lub dominujący, podczas gdy drugi ma jedynie charakter 

pomocniczy, wówczas ten akt prawny powinien zostać oparty na jednej podstawie prawnej, a 

mianowicie na tej, która wymagana jest z racji głównego lub dominującego celu lub takiego 

elementu składowego3. Jednak w przypadku gdy dany akt prawny ma kilka równoczesnych 

celów lub elementów składowych, które są nierozerwalnie związane, przy czym żaden nie jest 

drugorzędny lub niebezpośredni w stosunku do innego (innych), taki akt prawny musi zostać 

oparty na różnych odpowiadających podstawach prawnych4. 

 

IV. – Cel i treść proponowanej decyzji Rady i konwencji SNS z 2010 r. 

 

Jak wskazano powyżej celem proponowanej decyzji Rady jest upoważnienie państw 

członkowskich do ratyfikacji protokołu SNS z 2010 r. lub przystąpienia do niego w imieniu 

Unii, a co za tym idzie związania się postanowieniami konwencji SNS z 2010 r.  

 

W szczególności art. 1 proponowanej decyzji Rady zawiera upoważnienie państw 

członkowskich do ratyfikowania protokołu z 2010 r. do konwencji SNS lub przystąpienia do 

niego w interesie Unii. Art. 2 i 3 określają działania, jakie powinny podjąć państwa 

członkowskie w celu ratyfikowania protokołu z 2010 r. i utworzenia systemu 

                                                 

 
1 Sprawa C-411/06 Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie [2009] Zb. Orz. s. I-7585, pkt 45 i sprawa C-

130/10 Parlament przeciwko Radzie [2012] Zb. Orz., pkt 42, oraz orzecznictwo tam cytowane. 
2 Opinia 2/00 nt. Protokołu kartageńskiego, Zb.Orz. [2001], s. I-9713, pkt 5. 
3 Sprawa C-137/12 Komisja przeciwko Radzie, UE: C 2013:675, pkt 53; sprawa C-411/06 Komisja przeciwko 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb. Orz. 2009, s. I-7585, pkt 46 oraz orzecznictwo tam cytowane; sprawa 

C-490/10 Parlament przeciwko Radzie, UE:C:2012:525, pkt 45; sprawa C-155/07 Parlament przeciwko Radzie 

Zb.Orz. [2008], s. I-08103, pkt 34; 
4 sprawa C-211/01 Komisja przeciwko Radzie Zb.Orz. [2003], s. I-08913, pkt 40; sprawa C-411/06, Komisja 

przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. [2009], s. I-7585, pkt 47; sprawa C-178/03, Komisja 

przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. [2006], s. I-107, pkt 43–56.  
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sprawozdawczości w odniesieniu do ładunku SNS będącego podstawą wpłaty. Art. 4 i 5 

zawierają postanowienia końcowe dotyczące daty wejścia w życie decyzji i jej adresatów, 

mianowicie państw członkowskich.  

 

Jeśli chodzi o cel i treść konwencji SNS z 2010 r., w komunikacie przygotowanym przez 

Wydział Prawny Parlamentu potwierdzono, że:1 

„Celem konwencji SNS z 2010 r. jest zapewnienie odpowiedniej, szybkiej i skutecznej 

rekompensaty za straty lub szkody dla osób, mienia lub środowiska spowodowane 

wyciekami substancji niebezpiecznych i szkodliwych podczas przewozu morzem. 

Konwencja obejmuje zarówno szkody spowodowane zanieczyszczeniem, jak i szkody 

wynikające z innych zagrożeń, np. pożaru lub wybuchu. Jej treść obejmuje kwestie 

odpowiedzialności za szkody dla osób, mienia i środowiska, rekompensaty za takie 

szkody z Międzynarodowego Funduszu Substancji Niebezpiecznych i Szkodliwych 

oraz przepisy dotyczące roszczeń i wnoszenia spraw, [...].”  

 

W szczególności art. 3 lit. a) obejmuje szkody, które mogą dotyczyć środowiska, bądź nie; 

art. 3 lit. b) obejmuje szkody dla środowiska; art. 3 lit. c) obejmuje szkody nie dotyczące 

środowiska; art. 3 lit. d) obejmuje środki zapobiegania lub minimalizowania szkód dla 

środowiska lub szkód, które nie dotyczą środowiska. Art. 1–6 określają postanowienia 

ogólne, a następnie konwencja przewiduje: przepisy dotyczące odpowiedzialności w razie 

szkody podlegającej zakresowi konwencji – Rozdział II (art. 7–12); przepisy dotyczące 

rekompensaty z Międzynarodowego Funduszu Substancji Niebezpiecznych i Szkodliwych 

(Fundusz SNS) w razie takiej szkody – Rozdział III (art. 13–36); przepisy dotyczące roszczeń 

i wnoszenia spraw w razie takiej szkody – Rozdział IV (art. 37–42)2. Rozdziały V i VI 

zawierają postanowienia przejściowe i postanowienia końcowe.  

 

V. - Określenie właściwej podstawy prawnej 

 

Jak wspomniano powyżej, wybór podstawy prawnej aktu prawnego UE musi opierać się na 

obiektywnych czynnikach, które mogą zostać poddane kontroli sądowej; należą do nich 

w szczególności cel i treść aktu. Ponadto zastosowanie podwójnej podstawy prawnej nie jest 

możliwe, gdy określone dla obu tych podstaw prawnych procedury są ze sobą niezgodne lub 

gdy zastosowanie dwóch podstaw prawnych może zagrozić uprawnieniom Parlamentu. 

Zarówno art. 100 ust. 2 TFUE – proponowany przez Radę – jak i art. 192 ust. 1 TFUE – 

proponowany przez Komisję – przewiduje zwykłą procedurę ustawodawczą przy 

podejmowaniu działań i ustanawianiu odpowiednich przepisów przez Parlament Europejski i 

Radę w dziedzinie, odpowiednio, transportu i środowiska. Ponadto, ponieważ celem 

proponowanej decyzji Rady jest upoważnienie państw członkowskich do do ratyfikowania 

protokołu SNS z 2010 r. lub przystąpienia do niego, a co za tym idzie związania się 

postanowieniami konwencji SNS z 2010 r., która z kolei ma na celu zapewnienie 

odpowiedniej, szybkiej i skutecznej rekompensaty za straty lub szkody dla osób, mienia lub 

środowiska spowodowane wyciekami substancji niebezpiecznych i szkodliwych podczas 

przewozu morzem, można stwierdzić, że aspekt środowiskowy w żadnym wypadku nie może 

być uznany za mający „charakter pomocniczy”.  

Wydaje się zatem, że konwencja z 2010 r. zakłada kilka celów i kilka elementów, które są ze 

                                                 

 
1 SJ-0066/16, s.3 
2 Rozdział IV stanowi przedmiot oddzielnego wniosku w sprawie decyzji Rady. 
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sobą nierozerwalnie związane. Z jednej strony celem jest zagwarantowanie zasady 

„zanieczyszczający płaci” i zasady podejmowania działania zapobiegawczego w razie szkody 

dla środowiska oraz zawiera przepisy dotyczące odpowiedzialności i rekompensaty za szkody 

dla środowiska. Z drugiej strony celem jest nadanie skuteczności konwencji, która została 

zawarta pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej i która ma na celu 

regulowanie kwestii szkód będących konsekwencją transportu morskiego, w tym szkód 

niedotyczących środowiska spowodowanych transportem morskim, a także zapobieganie 

takim szkodom i minimalizowanie ich. Jako taka zawiera przepisy dotyczące 

odpowiedzialności i rekompensaty za szkody niedotyczące środowiska. 

 

W rezultacie i zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości można stwierdzić, że 

proponowana decyzja Rady powinna opierać się na art. 100 ust. 2 TFUE i art. 192 ust. 1 

TFUE w połączeniu z art. 218 ust. 6 lit. a) pkt (v) TFUE. 

 

VI. – Wnioski i zalecenia 

 

W świetle powyższej analizy, ponieważ celem proponowanej decyzji Rady jest upoważnienie 

państw członkowskich do ratyfikacji protokołu SNS z 2010 r. lub przystąpienia do niego w 

imieniu Unii, a co za tym idzie związania się postanowieniami konwencji SNS z 2010 r. oraz 

mając na uwadze, że ta ostatnia obejmuje nie tylko przypadki szkód dla środowiska (nadając 

skuteczność zasadzie podejmowania działania zapobiegawczego i zasadzie 

„zanieczyszczający płaci”), ale również przypadki szkód niedotyczących środowiska, za 

każdym razem spowodowane w wyniku przewożenia niektórych substancji drogą morską, art. 

100 ust. 2, art. 192 ust. 1 i art. 218 ust. 6 lit. a) pkt (v) TFUE stanowią właściwą podstawę 

prawną dla tego wniosku.  

 

Na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2016 r. Komisja Prawna postanowiła zatem jednogłośnie1, 

że właściwą podstawę prawną dla proponowanej decyzji Rady stanowią art. 100 ust. 2 TFUE, 

art. 192 ust. 1 TFUE i art. 218 ust. 6 lit. a) pkt (v) TFUE. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

                                                 

 
1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli następujący posłowie: Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini 

Cachia, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, António 

Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka. 
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