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Ratifikacija in pristop k protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in 

zdravju škodljivih snovi glede vidikov, povezanih s pravosodnim 

sodelovanjem v civilnih zadevah *** 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. aprila 2017 o osnutku sklepa 

Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o 

odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih 

snovi po morju s strani držav članic v interesu Evropske unije glede vidikov, povezanih 

s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (14112/2015 – C8-0409/2015 – 

2015/0136(NLE)) 

 

(Odobritev) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (14112/2015), 

– ob upoštevanju Mednarodne konvencije o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s 

prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju iz leta 1996 (v nadaljnjem 

besedilu: Konvencija HNS iz leta 1996), 

– ob upoštevanju Protokola iz leta 2010 h Konvenciji HNS iz leta 1996, 

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 81 in 

točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije 

(C8-0409/2015), 

– ob upoštevanju Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbama, 

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/971/ES z dne 18. novembra 2002 o pooblastilu 

državam članicam, da v interesu Skupnosti ratificirajo ali pristopijo k Mednarodni 

konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju 

škodljivih snovi po morju, 1996 (Konvencija HNS)1, 
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– ob upoštevanju mnenja Sodišča z dne 14. oktobra 20141, 

– ob upoštevanju svoje vmesne resolucije z dne 8. junija 2016 o osnutku sklepa Sveta2, 

– ob upoštevanju nadaljnjega ukrepanja Komisije z dne 4. oktobra 2016 na podlagi 

vmesne resolucije, 

– ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila Odbora za pravne zadeve (A8-0078/2017), 

1. odobri ratifikacijo Protokola iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in 

nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju in 

pristop k njemu s strani držav članic v interesu Evropske unije glede vidikov, povezanih 

s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

vladam in parlamentom držav članic. 

                                                 
1  Mnenje Sodišča z dne 14. oktobra 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 
2  Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0260. 


