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Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll om farliga och 

skadliga ämnen, med undantag för aspekter som rör civilrättsligt 

samarbete *** 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om förslaget till rådets 

beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens 

intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning 

för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med undantag för 

de aspekter som rör civilrättsligt samarbete (13806/2015 – C8-0410/2015 – 

2015/0135(NLE)) 

 

(Godkännande) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (13806/2015), 

– med beaktande av 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för 

skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (nedan kallad 1996 års 

HNS-konvention), 

– med beaktande av 2010 års protokoll till 1996 års HNS-konvention, 

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 

artikel 100.2 och artikel 218.6 a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(C8-0410/2015), 

– med beaktande av rådets beslut 2002/971/EG av den 18 november 2002 om 

bemyndigande för medlemsstaterna att i gemenskapens intresse ratificera eller ansluta 

sig till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i 

samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (HNS-konventionen)1, 

– med beaktande av domstolens yttrande av den 14 oktober 20142, 

– med beaktande av sin interimsresolution av den 8 juni 2016 om utkastet till 

                                                 
1  EGT L 337, 13.12.2002, s. 55. 
2  Domstolens yttrande av den 14 oktober 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 



 

 

rådets beslut1, 

– med beaktande av kommissionens uppföljning av den 4 oktober 2016 av 

interimsresolutionen, 

– med beaktande av det yttrande i form av en skrivelse om den lämpliga rättsliga grunden 

för det ovannämnda utkastet till rådets beslut som antogs av utskottet för rättsliga frågor 

den 19 februari 20162 och bifogades interimsbetänkandet från utskottet för rättsliga 

frågor (A8-0191/2016), 

– med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 och artikel 108.7 i arbetsordningen, 

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0076/2017). 

1. Europaparlamentet godkänner att medlemsstaterna, i Europeiska unionens intresse, 

ratificerar och ansluter sig till 2010 års protokoll till internationella konventionen om 

ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga 

ämnen, med undantag för de aspekter som rör civilrättsligt samarbete. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna. 

 

 

                                                 
1  Antagna texter, P8_TA(2016)0259. 
2  PE576.992. 


