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Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης για 

ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών 

ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές 

υποθέσεις *** 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με 

το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την επικύρωση και την προσχώρηση των 

κρατών μελών, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 

της διεθνούς σύμβασης του 1996 για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε 

σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις 

πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (13806/2015 – C8-0410/2015 – 

2015/0135(NLE)) 

(Έγκριση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13806/2015), 

– έχοντας υπόψη τη διεθνή σύμβαση του 1996 σχετικά με την ευθύνη και την 

αποζημίωση για ζημίες σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών 

ουσιών («σύμβαση HNS του 1996»), 

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του 2010 στη σύμβαση HNS του 1996, 

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 

100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο 

v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0410/2015), 

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/971/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου 2002, 

με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν, προς το 

συμφέρον της Κοινότητας, στη διεθνή σύμβαση του 1996 για την αστική ευθύνη και 

αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών 

ουσιών («σύμβαση ΕΤΟ»)1, 

                                                 
1  ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 55. 



 

 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 20141, 

– έχοντας υπόψη το προσωρινό ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο 

απόφασης του Συμβουλίου2, 

– έχοντας υπόψη τις ενέργειες στις οποίες προέβη η Επιτροπή στις 4 Οκτωβρίου 2016 

μετά το προσωρινό ψήφισμα , 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση υπό μορφήν επιστολής σχετικά με την κατάλληλη 

νομική βάση του εν λόγω σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου που εξέδωσε η Επιτροπή 

Νομικών Θεμάτων στις 19 Φεβρουαρίου 20163 και η οποία παρατίθεται συνημμένη 

στην προσωρινή έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (Α8-0191/2016), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 

7 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0076/2017), 

1. εγκρίνει την επικύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών, προς το συμφέρον 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της διεθνούς σύμβασης για την 

αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά 

επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε 

αστικές υποθέσεις· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών. 

 

                                                 
1  Γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 
2  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0259. 
3  PE576.992. 


