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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

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)) 

Evropski parlament, 

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

– ob upoštevanju prošnje Sveta za odobritev Parlamenta na podlagi člena 81 in člena 

218(6)(a)(v) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0409/2015), 

– ob upoštevanju člena 3(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

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

Pogodbama1, 

– ob upoštevanju mnenja Sodišča z dne 14. oktobra 20142, 

– 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 (v nadaljnjem 

besedilu Konvencija HNS iz leta 2010), 

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (COM(2015)0305), 

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

državam članicam, da v interesu Skupnosti ratificirajo Konvencijo HNS iz leta 1996 ali 

pristopijo k njej3, 

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu 

Evropske skupnosti ratificirajo Mednarodno konvencijo o odgovornosti in nadomestilu 

škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju iz leta 1996 

(Konvencija HNS) (COM(2001)674), 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 

decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in 

gospodarskih zadevah (v nadaljnjem besedilu prenovljena uredba Bruselj I)4, 

– ob upoštevanju izjave Komisije o zapisniku Odbora stalnih predstavnikov in Sveta z 

                                                 
1 UL C 326, 26.10.2002, str. 299. 
2 Mnenje Sodišča z dne 14. oktobra 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 
3 UL L 337, 13.12.2002, str. 55. 
4 UL L 351, 20.12.2012, str. 1. 
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dne 20. novembra in 8. decembra 20151, 

– ob upoštevanju pisma z dne 18. septembra 2015, v katerem združenje ladijskih 

prevoznikov poziva države članice, naj čim prej ratificirajo Protokol iz leta 2010 h 

Konvenciji HNS ali pristopijo k njej, v skladu s predlogom Komisije2, 

– ob upoštevanju člena 99(3) Poslovnika, 

– ob upoštevanju vmesnega poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0190/2016), 

A. ker je cilj Konvencije HNS iz leta 2010, da bi prek specializiranega Mednarodnega 

odškodninskega sklada HNS zagotovili odgovornost ter plačilo primernega, hitrega in 

učinkovitega nadomestila za škodo, povzročeno osebam, premoženju in okolju zaradi 

prevoza nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju; 

B. ker so osnovna načela, na katerih temeljijo konvencije Mednarodne pomorske 

organizacije, tudi konvencija HNS iz leta 2010, objektivna odgovornost lastnikov ladij, 

obvezno zavarovanje za kritje škode, ki nastane tretjim osebam, pravica do 

neposrednega uveljavljanja pravic oseb, ki so utrpele škodo, zoper zavarovalnico, 

omejitev odgovornosti in, v primeru nafte ter nevarnih in zdravju škodljivih snovi, 

posebni sklad za odškodnine, iz katerega se izplača odškodnina, če preseže odgovornost 

lastnika ladje; 

C. ker je po eni strani namen Konvencije uveljaviti načelo odgovornosti povzročitelja in 

načeli preprečevanja in previdnosti, da se v primeru morebitne okoljske škode 

sprejmejo preventivni ukrepi, zaradi česar spada v okvir okoljske politike Unije in 

njenih splošnih načel na področju okolja, po drugi strani pa je njen cilj urejanje 

vprašanj, ki se pojavijo zaradi škode, ki jo povzroča pomorski promet, ter preprečevanje 

ali omejitev te škode, zaradi česar spada v okvir prometne politike EU; 

D. ker Konvencija HNS iz leta 2010 vsebuje pravila o pristojnosti sodišč držav pogodbenic 

za zahtevke oseb, ki so utrpele škodo, zajeto v konvenciji, proti lastniku, njegovi 

zavarovalnici ali posebnem skladu HNS za odškodnine, zajema pa tudi predpise o 

priznavanju in izvrševanju sodnih odločb s strani sodišč držav pogodbenic; 

E. ker bi v skladu s predlogom Komisije (COM(2015)0305) sklenitev Konvencije HNS iz 

leta 2010 tako vplivala na področje uporabe in predpise iz prenovljene uredbe Bruselj I; 

F. ker prenovljena uredba Bruselj I omogoča več podlag za pristojnost, obenem pa je v 

poglavju IV Konvencije HNS iz leta 2010 vzpostavljena zelo stroga ureditev 

pristojnosti, priznavanja in izvrševanja, da bi zagotovili enake pogoje za vlagatelje in 

zagotovili enako uporabo pravil o odgovornosti in plačilu škode; 

G. ker tako specifičnost ureditve pristojnosti v Konvenciji HNS iz leta 2010, katere cilj je 

zagotoviti, da bi žrtve nesreč lahko imele korist od jasnih postopkovnih pravil in pravne 

varnosti, s čimer bi izboljšali uspešnost zahtevkov na sodiščih, kot tudi pričakovane 

pravne in praktične težave pri izvajanju ločene ureditve pristojnosti v Uniji, ki se 

                                                 
1 Dopis o točki 13142/15. 
2 Na voljo na spletu na naslovu: http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/EU/hazardous-

and-noxious-substances.pdf.  

http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf
http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf


 

RR\1096354SL.doc 5/9 PE580.548v02-00 

 SL 

razlikuje od ureditve, ki velja za druge pogodbenice Konvencije HNS iz leta 2010, 

upravičujejo odstopanje od splošne uporabe prenovljene uredbe Bruselj I; 

H. ker je Danska izvzeta iz uporabe Naslova V tretjega dela PDEU in ne sodeluje pri 

sprejemanju predlaganega sklepa Sveta, ki zadeva vidike, povezane s pravosodnim 

sodelovanjem v civilnih zadevah; 

I. ker je bilo prekrivanje pravil Konvencije HNS iz leta 2010 in pravil Unije glede 

pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah pravna podlaga za Sklep 

Sveta 2002/971/ES, vendar je Protokol HNS iz leta 2010 spremenil Konvencijo HNS iz 

leta 1996, zato je treba vpliv Konvencije HNS iz leta 2010 na pravila EU oceniti ob 

upoštevanju področja uporabe in predpisov Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 

2004/35/ES o okoljski odgovornosti1, ki je postala del pravnega reda Unije po tem, ko 

je bil sprejet Sklep Sveta 2002/971/ES; 

J. ker direktiva o okoljski odgovornosti iz svojega področja uporabe izključuje okoljsko 

škodo ali neposredno grožnjo takšne škode, ki jo vključuje Konvencija HNS iz leta 

2010, ko le-ta začne veljati (člen 4(2) in Priloga IV direktive o okoljski odgovornosti); 

K. ker Konvencija HNS iz leta 2010 vzpostavlja objektivno odgovornost lastnika ladje za 

vso škodo, nastalo zaradi prevoza nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju iz 

Konvencije, in obveznost lastnika, da za kritje svoje odškodninske odgovornosti v 

skladu s konvencijo sklene zavarovanje ali pridobi drugo finančno jamstvo, ta namen pa 

prepoveduje tudi vse zahtevke proti lastniku ladje, ki niso v skladu z omenjeno 

konvencijo (člen 7(4)(5)); 

L. ker obstaja tveganje, da bosta za sektor ladijskega prevoza obenem veljali dve različni 

ureditvi, ureditev Unije in mednarodna ureditev, kar bi lahko povzročilo razlike tudi za 

žrtve onesnaževanja, kot so obalne skupnosti, ribiči itd., bilo pa bi tudi v neskladju z 

duhom Konvencije HNS iz leta 2010, če ne bodo vse države članice ratificirale ali 

pristopile h Konvenciji HNS iz leta 2010 v istem časovnem obdobju; 

M. ker so se druge konvencije Mednarodne pomorske organizacije, ki so navedene v 

Prilogi IV direktive o okoljski odgovornosti, izkazale za uspešne, saj jim je uspelo najti 

ravnovesje med okoljskimi in komercialnimi interesi z jasnim usmerjanjem 

odgovornosti, saj je tako običajno jasno, kdo je odgovorna stranka, ter z uvedbo 

obveznega zavarovanja in mehanizmov hitrih nadomestil, ki niso omejeni le na okoljsko 

škodo; 

1. poziva Svet in Komisijo, naj upoštevata naslednja priporočila: 

(i) Zagotoviti je treba, da mednarodne zaveze, ki bodo nastale z ratifikacijo 

Konvencije HNS iz leta 2010 ali s pristopom k njej, ne bodo negativno vplivale na 

enotnost, celovitost in učinkovitost skupnih pravil Unije, v skladu z ustaljeno 

sodno prakso Sodišča2; 

                                                 
1 Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s 

preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (UL L 143, 30.4.2004, str. 56). 
2 Mnenje Sodišča z dne 19. marca 1993, 2/91, ECLI:EU:C:1993:106, odstavek 25; Sodba Sodišča z dne 5. 

novembra 2002, Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Danski, C-467/98, ECLI:EU:C:2002:625, 
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(ii) V zvezi s tem je treba biti bolj pozoren na prekrivanje prenovljene direktive 

Bruselj I in Konvencije HNS iz leta 2010, kar zadeva postopkovna pravila za 

zahtevke in tožbe v skladu z omenjeno konvencijo na sodiščih držav pogodbenic; 

(iii) Z vsemi primernimi ukrepi je treba zmanjšati možnosti za kolizijo med direktivo o 

okoljski odgovornosti in Konvencijo HNS iz leta 2010, in sicer je treba zagotoviti, 

da države članice, ki so ratificirale konvencijo ali pristopile k njej, v celoti 

spoštujejo klavzulo o izključnosti iz člena 7(4) in (5) Konvencije HNS iz leta 

2010, po kateri se lahko proti lastniku ladje vložijo le zahtevki, ki so v skladu z 

omenjeno konvencijo; 

(iv) Zmanjšati je treba tudi tveganje, da nastane in se utrdi konkurenčno slabši položaj 

za države, ki so pripravljene pristopiti h Konvenciji HNS iz leta 2010, v 

primerjavi s tistimi, ki želijo odlašati s tem procesom in biti še naprej vezane le na 

direktivo o okoljski odgovornosti; 

(v) Odpraviti je treba trajni soobstoj dveh ureditev odgovornosti na morju, evropske 

in mednarodne, saj bi to povzročilo drobljenje zakonodaje Unije in ogrozilo jasno 

usmerjanje odgovornosti ter bi lahko privedlo do dolgotrajnih in dragih pravnih 

postopkov v škodo žrtev in sektorja ladijskega prevoza; 

(vi) V zvezi s tem je treba zagotoviti, da se državam članicam naloži jasna obveznost, 

da morajo sprejeti vse potrebne ukrepe za dosego konkretnega rezultata, se pravi 

ratifikacije Konvencije HNS iz leta 2010 ali pristopa k njej v razumnem roku, ki 

ne bi smel biti daljši od dveh let od začetka veljavnosti sklepa Sveta; 

2. končuje z ugotovitvijo, da bo to vmesno poročilo še ena priložnost, da Svet in Komisija 

obravnavata priporočila iz odstavka 1; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj zahteva nadaljnjo razpravo s Komisijo in Svetom; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 

parlamentom držav članic. 

                                                                                                                                                         
odstavek 82; Mnenje Sodišča z dne 7. februarja 2006, 1/03, ECLI:EU:C:2006:81, odstavka 120 in 126; Mnenje 

Sodišča z dne 14. oktobra 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 
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OBRAZLOŽITEV 

Parlament je 17. decembra 2015 prejel pismo s prošnjo, naj poda soglasje k osnutku sklepa 

Sveta o ratifikaciji in pristopu držav članic v imenu Unije k Protokolu iz leta 2010 h 

Konvenciji HNS1. Ker v besedilu konvencije ali protokola ni določbe o organizaciji za 

regionalno gospodarsko povezovanje, bi morale države članice ta mednarodni sporazum 

skleniti v imenu Unije s pooblastilom Sveta in odobritvijo Evropskega parlamenta na predlog 

Komisije (člen 218(6)(a) PDEU). Poročevalec predlaga vmesno poročilo, da bo mogoče s 

Svetom in Komisijo najti ugodno rešitev. Poročevalec meni, da ne bi bilo primerno, če bi 

Parlament podal svojo odobritev, preden bi zagotovili enotnost, celovitost in učinkovitost 

prava Unije kot tudi temeljno načelo prenosa pristojnosti EU. 

Mednarodna konvencija o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in 

zdravju škodljivih snovi po morju iz leta 1996 je zadnja izmed konvencij Mednarodne 

pomorske organizacije o odgovornosti in nadomestilu škode, nastale zaradi prevoza nevarnih 

in zdravju škodljivih snovi po morju, vključno z utekočinjenim zemeljskim plinom (UZP) in 

utekočinjenim naftnim plinom (UNP), ki še ni bila ratificirana. Mednarodna pomorska 

organizacija je na podlagi izkušenj s podobnimi mednarodnimi ureditvami odgovornosti za 

škodo zaradi drugih dejavnosti ladijskega prevoza, npr. prevoza nafte s tankerji, sprejela ta 

mednarodni sporazum, kakor je bil spremenjen s Protokolom HNS iz leta 2010, da bi sistem 

konvencij o odgovornosti na morju dopolnila s posebnim instrumentom. Niti Konvencija 

HNS iz leta 1996 niti Protokol iz leta 2010 h Konvenciji HNS še nista začela veljati. 

S Konvencijo HNS iz leta 2010 se uvaja objektivna odgovornost lastnika ladje, ki prevaža 

nevarne in zdravju škodljive snovi, za škodo, ki je posledica incidenta, povezanega s 

prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju in na krovu te ladje. Obstajajo 

omejena odstopanja od objektivne odgovornosti lastnika, ki je povezana z obveznostjo 

lastnika, da za kritje svoje odškodninske odgovornosti v skladu s konvencijo sklene 

zavarovanje ali pridobi drugo finančno jamstvo. Bolj pomembno je, da se ustanovi 

specializiran odškodninski sklad, ki bo namenjen izplačilu odškodnine osebam, ki so utrpele 

škodo v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju, če te osebe niso 

mogle dobiti celotnega in ustreznega nadomestila za škodo od lastnika ladje in njegove 

zavarovalnice. Skupni znesek, ki je na voljo za nadomestila škode, je 250 milijonov 

obračunskih enot (po sedanjih menjalniških tečajih približno 310 milijonov EUR), temelji pa 

na zapletenem sistemu prispevkov, ki jih v sklad HNS vplačujejo osebe prejemnice nevarnih 

in zdravju škodljivih snovi v državah pogodbenicah. 

Poglavje IV Konvencije HNS iz leta 2010 določa pravila o pristojnosti sodišč ter priznavanju 

in izvrševanju sodnih odločb, kar pomeni, da se njeno področje uporabe prekriva s pravili iz 

prenovljene uredbe Bruselj I. Pri ocenjevanju razlike med obema ureditvama pristojnosti 

postane jasno, da Konvencija HNS vsebuje precej strogo ureditev pristojnosti, ki je v 

nasprotju z več podlagami sodne pristojnosti, ki so na voljo v prenovljeni uredbi Bruselj I. 

Poročevalec razume, da je zaradi zelo specifične narave ureditve pristojnosti v Konvenciji 

HNS – ki izhaja iz prizadevanj, da bi preprečili izbiranje najugodnejšega sodišča in zagotovili 

enako obravnavo vlagateljev zahtevkov, ob hkratnem zagotavljanju dobrega delovanja 

sodnega sistema z izogibanjem težavam, ki nastanejo zaradi reševanja istih vprašanj, ki 

                                                 
1 SGS15/14576 glede Sklepa 14112/15. 
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vključujejo iste izvedence, priče in tožene stranke, na različnih sodiščih v več jurisdikcijah, 

kot tudi zaradi pričakovanih pravnih in praktičnih težav pri izvajanju ločene ureditve 

pristojnosti v Uniji, ki se razlikuje od ureditve, ki bo veljala za druge pogodbenice Konvencije 

HNS, odstopanje od splošne uporabe prenovljene uredbe Bruselj I utemeljeno. 

Poročevalec tudi meni, da bo s sklenitvijo Protokola iz leta 2010 h Konvenciji HNS 

zagotovljena enotna uporaba pravil o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi z nesrečami, 

ki jih povzročijo ladje, ki prevažajo nevarne in zdravju škodljive snovi po morju v Evropski 

uniji. Zagotovljena bo tudi razpoložljivost zadostnih sredstev za nadomestilo škode žrtvam 

tovrstnih nesreč. Zato poročevalec meni, da je mednarodna ureditev za namen zagotovitve 

enotne uporabe pravil o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi z nesrečami, ki jih 

povzročijo ladje, ki prevažajo nevarne in zdravju škodljive snovi po morju v Evropski uniji, 

primernejša od regionalnih rešitev, ob upoštevanju narave ladijskega prevoza kot svetovne 

gospodarske dejavnosti s čezmejnim učinkom. 

Glede na pomemben delež, ki ga ima tovor nevarnih in zdravju škodljivih snovi v pomorskem 

tovornem prometu, svetovno naravo ladijskega prevoza ter čezmejni učinek, ki je verjeten pri 

nesrečah s tovrstnim tovorom, poročevalec meni, da je enovita ureditev odgovornosti, ki se 

uporablja za okoljsko škodo, nastalo zaradi prevoza nevarnih in zdravju škodljivih snovi po 

morju, v interesu Unije kot celote; to pa je mogoče doseči le, če Svet in Komisija ustrezno 

upoštevata priporočila Parlamenta. 

Poročevalec poudarja, da na pričujoče vmesno poročilo ne bi smeli gledati kot na oviro za 

vzpostavitev enotne ureditve odgovornosti, temveč kot na poskus, da bi to storili na kar 

najbolj učinkovit in pošten način, brez negativnega vpliva na enotnost, celovitost in 

učinkovitost skupnih pravil prava EU in brez prevelikih razlik za žrtve onesnaženja (npr. 

obalne skupnosti, ribiče itd.) in sektor ladijskega prevoza. 

Poročevalec želi tako začeti dialog s Svetom in Komisijo, da bi izoblikovali dosledno politiko 

EU na področju odgovornosti in nadomestila za okoljsko škodo, nastalo zaradi prevoza 

nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju. 
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