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A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyvnek a 

polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés tekintetében 

történő megerősítése és az ahhoz való csatlakozás *** 

Az Európai Parlament 2017. április 5-i jogalkotási állásfoglalása 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/EK tanácsi határozatra1, 

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

                                                 
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. 



 

 

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

állásfoglalására1, 

– tekintettel az átmeneti állásfoglalás 2016. október 4-i 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 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 kormányainak és parlamentjeinek. 

 

                                                 
1  Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0260. 


