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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és 

kártérítésről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a 

polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok 

tekintetében – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséről és 

az ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi határozattervezetről 

(14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE)) 

(Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (14112/2015), 

– tekintettel a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos 

felelősségről és kártérítésről szóló 1996. évi nemzetközi egyezményre („1996. évi HNS-

egyezmény”), 

– tekintettel az 1996. évi HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvre, 

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikkével és 

218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban 

előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0409/2015), 

– tekintettel a Szerződésekhez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyvre, 

– tekintettel a tagállamoknak a Közösség érdekében történő, a veszélyes és ártalmas 

anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló 1996. évi 

nemzetközi egyezmény (a HNS egyezmény) megerősítésére, illetve az ahhoz való 

csatlakozásra vonatkozó felhatalmazásáról szóló 2002. november 18-i 2002/971/EC 

tanácsi határozatra1, 

– tekintettel a Bíróság 2014. október 14-i véleményére2, 

– tekintettel a tanácsi határozattervezetről szóló, 2016. június 8-i átmeneti 

állásfoglalására3, 

– tekintettel a 2016. október 4-i átmeneti állásfoglalás Bizottság általi nyomon követésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére, valamint 108. 

cikkének (7) bekezdésére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság ajánlására (A8-0078/2017), 

1. egyetért a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről 

                                                 
1 HL L 337., 2002.12.13., 55. o. 
2 A Bíróság 1/13. sz., 2014. október 14-i véleménye, ECLI:EU:C:2014:2303. 
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0260. 
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és kártérítésről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a 

polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok 

tekintetében – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítésével és 

az ahhoz való csatlakozással; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének. 
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RÖVID INDOKOLÁS 

A veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről 

szóló, 1996. évi nemzetközi egyezmény a veszélyes és ártalmas anyagok – többek között a 

cseppfolyósított földgáz (LNG) és a cseppfolyósított szénhidrogéngáz (LPG) – tengeri 

szállításából eredő felelősség és kártérítés kérdésével foglalkozik. Az 1996. évi HNS-

egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv módosításokat tartalmazott az 1996. évi HNS 

egyezményben azonosított problémák kezelése céljából és azt a „2010. évi HNS-

egyezményként” hivatkozott egyezmény rendelkezéseivel együtt, egységes eszközként kell 

olvasni, értelmezni és alkalmazni.1 Sem az 1996. évi HNS-egyezmény, sem pedig a HNS-

egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv nem lépett hatályba. 

A 2010. évi HNS-egyezmény megállapítja a veszélyes és ártalmas anyagokat szállító hajó 

tulajdonosának objektív felelősségét a kérdéses hajó fedélzetén szállított veszélyes és ártalmas 

anyagokkal összefüggő balesetből eredő bármilyen kárért. A tulajdonos objektív felelőssége 

alóli korlátozott kivételekkel együtt jár a tulajdonos azon kötelezettsége, hogy az egyezmény 

hatálya alá tartozó károkkal kapcsolatos felelőssége fedezetére biztosítással vagy más 

pénzügyi biztosítékkal rendelkezzen. Ami még ennél is fontosabb, létrehoznak egy speciális 

kártérítési alapot, amelynek célja, hogy kártérítést nyújtson minden olyan személynek, akit 

veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításából eredően ér károsodás, ha nem kapott teljes 

és megfelelő kártérítést a hajó tulajdonosától és annak biztosítójától. A rendelkezésre álló 

teljes kártérítésre fordítható összeg 250 millió elszámolási egység (a mai átváltási 

árfolyamokon ez mintegy 310 millió euró), amely azon a részletes rendszeren alapul, 

amelynek keretében az egyes részes államokban veszélyes és ártalmas anyagokat átvevő 

személyek hozzájárulást fizetnek a HNS Alapba. 

A 2010. évi HNS-egyezmény IV. fejezete megállapítja a bíróságok joghatóságára, illetve az 

ítéletek elismerésére és érvényesítésére vonatkozó szabályokat, és így hatályában átfedi az 

átdolgozott Brüsszel I. rendeletben megállapított szabályokat. A két joghatósági rendszer 

közötti különbség értékelése során egyértelművé válik, hogy az átdolgozott Brüsszel I. 

rendelet alapján rendelkezésre álló többféle joghatósági jogalappal szemben a HNS-

egyezmény meglehetősen korlátozó joghatósági rendszert alkalmaz. 

Az előadó megítélése szerint a HNS egyezmény joghatósági rendszerének rendkívül 

specifikus jellege – amely abból fakad, hogy erőfeszítéseket tesznek a legkedvezőbb 

igazságszolgáltatási fórum kiválasztása („forum shopping”) gyakorlatának 

megakadályozására, biztosítva, hogy a felperesek egyenlő bánásmódban részesüljenek, 

ugyanakkor garantálva az igazságszolgáltatás megfelelő működését azáltal, hogy elkerülik az 

azonos ügyek, azonos szakértőkkel, azonos tanúkkal és azonos alperesekkel, különböző 

országok különböző bíróságai általi tárgyalásával kapcsolatos nehézségeket –, valamint az 

Unión belül és a HNS-egyezmény más részes feleire eltérő joghatósági rendszer 

alkalmazásából fakadó jogi és gyakorlati nehézségek kivételt tesznek indokolttá az 

átdolgozott Brüsszel I. rendelet általános alkalmazása alól. 

A Parlament 2015. december 17-én kapott egy levelet, amelyben felkérték, hogy adja 

egyetértését a HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv megerősítéséről szóló 

tanácsi határozattervezethez.  Tekintettel a tanácsi határozattervezet és a Bizottság eredeti 

                                                 
1  
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javaslata közti lényeges eltérésekre, továbbá a Bizottság és a Tanács meghallgatását (2016. 

január 28.) és a Parlament Jogi Szolgálatával való konzultációt (2016. március 15.) követően 

a Jogi Bizottság úgy határozott, hogy az eljárási szabályzat 99. cikkének (5) bekezdését 

alkalmazva időközi jelentést készít, melyben ajánlásokat fogalmaz meg a szóban forgó tanácsi 

határozattervezet módosítására. 

A tanácsi határozattervezet és a Bizottság javaslata közötti fő eltérések a polgári ügyekben 

folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos kérdések kontextusában az Uniót az 

EUMSZ 3. cikke (2) bekezdése szerint e területen megillető kizárólagos hatáskörre, valamint 

az átdolgozott Brüsszel I. rendelet és a 2010. évi HNS-egyezmény IV. fejezete közötti 

átfedések mértékére, és annak szükségességére vonatkoztak, hogy a tagállamokat kötelezzék 

az egyezmény rögzített határidőn belüli ratifikálására. 

Ennek fényében az előadó időközi jelentés készítését javasolta annak érdekében, hogy a 

Tanáccsal és a Bizottsággal kedvező eredményt célzó együttműködés jöhessen létre, amely 

biztosítaná az uniós jog egységességét, integritását és hatékonyságát, illetve az uniós 

hatáskörök átruházására vonatkozó alapvető elvet. A Bizottság üdvözölte a szóban forgó 

parlamenti állásfoglalás elfogadását és megerősítette, hogy készen állna kompromisszumos 

megoldás elfogadására a 2010. évi HNS-egyezmény ratifikációjára vonatkozó időkeret 

ésszerű meghosszabbításával kapcsolatban. 

A Tanács tudomásul vette a Parlamentnek a hajózási munkacsoport július 15-i ülésén hozott 

állásfoglalását és úgy találta, hogy nincs lehetőség a tanácsi határozattervezet szövegéről 

folytatott vita újbóli megnyitására, mivel az az egyetértési és nem az együttdöntési eljárás 

hatálya alá tartozik. 

Figyelembe véve, hogy a Tanács kategorikusan elutasítja, hogy vitát nyisson a Parlamenttel és 

a Bizottsággal, valamint tekintettel arra, hogy a veszélyes és ártalmas anyagok szállítása a 

tengeri teherszállítás jelentős részét teszi ki, valamint tekintettel a hajózási üzletág globális 

jellegére és a veszélyes és ártalmas anyagokból álló szállítmányokat érintő balesetek 

várhatóan határokon átnyúló hatására, az előadó úgy véli, hogy az Unió egészének érdekében 

áll, hogy a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításából eredő környezeti károkra 

vonatkozóan homogén felelősségi rendszerrel rendelkezzen. 

Ezért az előadó azt javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését a veszélyes és ártalmas 

anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló nemzetközi 

egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködéssel kapcsolatos szempontok tekintetében – a tagállamok által az Európai Unió 

érdekében történő megerősítéséhez és az ahhoz való csatlakozáshoz. 
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN 

Cím A veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos 

felelősségről és kártérítésről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt 

2010. évi jegyzőkönyvnek a polgári jogi ügyekben folytatott 

igazságügyi együttműködés tekintetében a tagállamok által az Unió 

nevében történő megerősítése és az ahhoz való csatlakozás 
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