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Tárgy: Vélemény 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 kivételével – a tagállamok által az Európai Unió 
nevében történő megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslat (2015/0135 (NLE) – 13806/2015 – C8-
0410/2015) jogalapjáról

Tisztelt Elnök Úr!

2015. december 17-i levelében a Tanács a Parlament egyetértését kérte a fenti tanácsi 
határozatra irányuló javaslathoz.1 Tekintettel arra, hogy a Tanács a javaslat jogalapját 
megváltoztatta, a Jogi Bizottság, amely egyben a javasolt határozat tárgyában illetékes 
bizottság is, 2016. január 28-i ülésén úgy határozott, hogy az eljárási szabályzat 39. cikkének 
(2) bekezdése alapján saját kezdeményezésére felveti a kérdést, hogy megfelelő-e a javasolt 
tanácsi határozat jogalapja. 

2015. június 22-én a Bizottság előterjesztette 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 kivételével – a tagállamok által az Unió nevében történő 
megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatát (a 
továbbiakban: „a 2010. évi jegyzőkönyv megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról 
szóló tanácsi határozat” vagy „a tanácsi határozat”).2 Ez a javaslat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 192. cikkén és 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának 

1 Lásd: 13806/15.
2 COM(2015)0304.  
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v. alpontján alapul. Az EUMSZ 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontja szerint a 
rendes jogalkotási eljárás, vagy a különleges, az Európai Parlament egyetértéséhez kötött 
jogalkotási eljárás alkalmazási körébe tartozó területekre vonatkozó megállapodások 
megkötése esetében a Tanács a megállapodás megkötésére vonatkozó határozatot az Európai 
Parlament egyetértését követően fogadja el. Az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése a 
környezetről szóló XX. cím része, és azt teszi lehetővé, hogy az Európai Parlament és a 
Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében határozzon arról, hogy az Uniónak milyen 
lépéseket kell tennie a 191. cikkben említett célok elérése érdekében.

2015. december 1-jén a Tanács közzétette a 2010. évi jegyzőkönyv megerősítéséről és az 
ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatát, amely ehelyett az 
EUMSZ 100. cikkének (2) bekezdésén és 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontján 
alapul. Az EUMSZ 100. cikkének (2) bekezdése a közlekedésről szóló VI. cím része, és azt 
teszi lehetővé, hogy az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében 
megfelelő rendelkezéseket állapítson meg a tengeri és légi közlekedésre vonatkozóan. 

I. – Háttér

A bizonyos típusú tengeri szállítási tevékenységekkel kapcsolatos felelősséget és a károk 
megtérítését nemzetközi szinten a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet több egyezménye 
szabályozza, amelyek ugyanazokon a főbb elveken alapulnak. Ezek az elvek a következők: a 
hajótulajdonos objektív felelőssége, a harmadik félnek okozott kár fedezetére szolgáló 
kötelező biztosítás, a sérülést szenvedett személyek azon joga, hogy közvetlenül a 
biztosítóhoz nyújtsák be igényüket, a kártérítési felelősség korlátozása, valamint olaj, illetve 
veszélyes és ártalmas anyagok (Hazardous and Noxious Substances, HNS) esetében egy 
külön kompenzációs alap, amelyből a hajótulajdonos felelősségi korlátait meghaladó károk 
esetén lehet kártérítést fizetni. 

A veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről 
szóló, 1996. évi nemzetközi egyezmény (a továbbiakban: az 1996. évi HNS-egyezmény) a 
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet felelősség kérdésével foglalkozó egyezményei közül az 
utolsó, amelynek hatályba lépéséhez még hiányoznak az állami megerősítések. Az 1996. évi 
HNS-egyezmény 2010. évi jegyzőkönyve (a továbbiakban: 2010. évi jegyzőkönyv) az 1996. 
évi HNS-egyezmény által feltárt problémák megoldása érdekében szükséges módosításokat 
tartalmazott. A 2010. évi jegyzőkönyvet és a jegyzőkönyvvel módosított egyezmény 
rendelkezéseit a jegyzőkönyv 2. és 18. cikke értelmében egységes eszközként kell olvasni, 
értelmezni és alkalmazni. A jegyzőkönyv 20. cikkének (8) bekezdésével összhangban a 2010. 
évi jegyzőkönyv egy adott állam általi aláírása, megerősítése vagy elfogadása semmissé teszi 
az 1996. évi HNS-egyezmény ugyanezen állam általi aláírását vagy megerősítését. A 
jegyzőkönyvet megerősítő államok kifejezik beleegyezésüket, hogy a 2010. évi HNS-
egyezmény szövegét, mint az egyezmény egységes szerkezetbe foglalt eszközét, amely a 
2010. évi jegyzőkönyv hatálybalépésével lép életbe, magukra nézve kötelezőnek ismerjék el.

Mivel sem az egyezmény, sem a jegyzőkönyv szövege nem tartalmaz a regionális gazdasági 
integrációs szervezetekről szóló (Regional Economic Integration Organisation, REIO) 
záradékot, ezt a nemzetközi megállapodást a tagállamok kötik meg az Unió nevében. A 
javasolt tanácsi határozat ezért felhatalmazza a tagállamokat, hogy az Unió nevében 
megerősítsék a 2010. évi HNS-jegyzőkönyvet, vagy csatlakozzanak ahhoz, és 
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következésképpen kössék őket a 2010. évi HNS-egyezmény szabályai.

II. – A Szerződés vonatkozó cikkei

A Tanács javaslata jogalapként az EUMSZ „Az Unió külső tevékenysége” című ötödik 
részében található 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontját jelöli meg, együtt 
értelmezve az EUMSZ „Az Unió belső politikái és tevékenységei” című harmadik részében 
található 192. cikkével, amelynek szövege a következő (utólagos kiemelés): 

218. cikk
(az EKSz. korábbi 300. cikke)

[...]

(6) A Tanács a főtárgyaló javaslata alapján a megállapodás megkötéséről határozatot fogad 
el.
A kizárólag kül- és biztonságpolitikára vonatkozó megállapodások kivételével a Tanács a 
megállapodás megkötésére vonatkozó határozatot a következőképpen fogadja el: 

a) az Európai Parlament egyetértését követően a következő esetekben:

[...]

v. a rendes jogalkotási eljárás, vagy a különleges, az Európai Parlament 
egyetértéséhez kötött jogalkotási eljárás alkalmazási körébe tartozó területekre 
vonatkozó megállapodások megkötése.

192. cikk
(az EKSz. korábbi 175. cikke)

(1) Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, valamint a 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően 
határoz arról, hogy az Uniónak milyen lépéseket kell tennie a 191. cikkben említett célok 
elérése érdekében.

[...]

Az EUMSZ 191. cikkének szövege a következő (utólagos kiemelés):

191. cikk
(az EKSz. korábbi 174. cikke)

(1) Az Unió környezetpolitikája hozzájárul a következő célkitűzések eléréséhez:
- a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása; 
- az emberi egészség védelme;
- a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása; 
- a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére, és különösen az 
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éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló intézkedések ösztönzése nemzetközi szinten. 

(2) Az Unió környezetpolitikájának célja a magas szintű védelem, figyelembe véve ugyanakkor 
az Unió különböző régióinak helyzetében mutatkozó különbségeket.  Ez a politika az 
elővigyázatosság és a megelőzés elvén, a környezeti károk elsődlegesen a forrásuknál történő 
elhárításának elvén, valamint a „szennyező fizet”-elven alapul. 

[...]

A javasolt tanácsi határozat az EUMSZ 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontján 
alapul, összefüggésben értelmezve az EUMSZ 100. cikkének (2) bekezdésével, amelynek 
szövege a következő (utólagos kiemelés): 

100. cikk
(az EKSz. korábbi 80. cikke)

[...]

(2) Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében megfelelő 
rendelkezéseket állapíthat meg a tengeri és légi közlekedésre vonatkozóan. Az Európai 
Parlament és a Tanács a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával 
folytatott konzultációt követően határoz. 

III. Ítélkezési gyakorlat a jogalap terén

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint „egy közösségi (ma uniós) jogi aktus jogalapja 
megválasztásának olyan objektív elemeken kell alapulnia, amelyek alkalmasak a bírósági 
felülvizsgálatra, ilyen elemnek számít többek között a jogi aktus célja és tartalma”.1 A 
helytelen jogalap megválasztása tehát elegendő indok lehet a szóban forgó jogi aktus 
megsemmisítésére.2

Ami a többszörös jogalapokat illeti, ha a jogi aktus vizsgálatából az derül ki, hogy az kettős 
célkitűzést követ, vagy két összetevőből áll, és ezek egyike elsődlegesként vagy döntő 
jellegűként azonosítható, míg a másik csak járulékos jellegű, a jogi aktust egyetlen jogalapra, 
azaz az elsődleges, illetve döntő jellegű célkitűzés vagy összetevő által megkövetelt jogalapra 
kell alapítani.3 Ugyanakkor ha a jogi aktus egyszerre több olyan célkitűzést is követ vagy több 
olyan összetevőből áll, amelyek elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz anélkül, hogy 
az egyik a másikhoz képest másodlagos vagy közvetett lenne, e jogi aktus a különböző 
megfelelő jogalapokra kell alapítani.4

1 C-411/06. sz., Bizottság kontra Parlament és Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2009., I-7585. o.) 45. pontja 
és a  C-130/10. sz., Parlament kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2012.) 42. pontja, valamint az ott 
hivatkozott ítélkezési gyakorlat.
2 A 2/00. sz. „Cartagenai Jegyzőkönyv”-vélemény (EBHT 2001., I-9713. o.) 5. pontja.
3 A C-137/12. sz., Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EU:C:2013:675) 53. pontja; a C-411/06. sz., 
Bizottság kontra Parlament és Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2009., I-7585. o.) 46. pontja, valamint az ott 
hivatkozott ítélkezési gyakorlat; a C-490/10. sz., Parlament kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EU:C:2012:525) 
45. pontja, a C-155/07. sz., Parlament kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2008, I-08103. o.) 34. pontja.
4 A C-211/01. sz., Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2003., I-08913. o.) 40. pontja; a C-
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IV. – A javasolt tanácsi határozat és a 2010. évi HNS-egyezmény célja és tartalma

A fentebb felvázoltak szerint a javasolt tanácsi határozat felhatalmazza a tagállamokat, hogy 
az Unió nevében megerősítsék a 2010. évi HNS-jegyzőkönyvet, vagy csatlakozzanak ahhoz, 
és következésképpen kössék őket a 2010. évi HNS-egyezmény szabályai. 

Konkrétan a javasolt tanácsi határozat 1. cikke felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy az 
Unió érdekében megerősítsék a 2010. évi HNS-jegyzőkönyvet, illetve ahhoz csatlakozzanak. 
A 2. és a 3. cikk meghatározza a tagállamok által a 2010. évi jegyzőkönyv megerősítése, 
illetve a HNS-járulékalapot képező rakományok jelentésére szolgáló rendszerük létrehozása 
érdekében megteendő intézkedéseket. A 4. és 5. cikk tartalmazza a határozat hatálybalépésére 
vonatkozó záró rendelkezéseket, és megjelöli határozat címzettjeit, azaz a tagállamokat. 

A 2010. évi HNS-egyezmény célját és tartalmát illetően a Parlament Jogi Szolgálata által 
készített feljegyzés megerősíti, hogy:1

„A 2010. évi HNS-egyezmény célja megfelelő, azonnali és hatékony kártérítést 
biztosítani a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállítása miatt keletkezett 
személyi, vagyoni és környezeti veszteségekért és károkért. Az egyezmény a szennyezés 
által okozott károkra és az egyéb kockázatok – pl. tűz vagy robbanás – által okozott 
károkra egyaránt vonatkozik. Az egyezmény tartalma kiterjed a személyi, vagyoni és 
környezeti károkért való felelősségre, az ilyen károknak a veszélyes és ártalmas 
anyagok nemzetközi alapja általi megtérítésére, továbbá a kártérítés iránti követelések 
és keresetek szabályaira, [...].” 

Konkrétan a 3. cikk a) pontja környezeti és nem környezeti károkra, a 3. cikk b) pontja a 
környezeti károkra, a 3. cikk c) pontja nem környezeti károkra, a 3. cikk d) pontja pedig a 
környezeti vagy nem környezeti károk megelőzését vagy minimalizálását célzó 
intézkedésekre vonatkozik. Az 1–6. cikkben foglalt általános rendelkezéseket követően az 
egyezmény megállapítja: II. fejezetében az egyezmény hatálya alá tartozó károkért való 
felelősség szabályait (7–12. cikk); III. fejezetében az ilyen károk veszélyes és ártalmas 
anyagok nemzetközi alapja (HNS Alap) általi megtérítésének szabályait (13–36. cikk); IV. 
fejezetében az ilyen károkkal kapcsolatos követelések és keresetek szabályait (37–42. cikk).2 
Az V. és a VI. fejezet átmeneti és záró rendelkezéseket tartalmaz. 

V. – A megfelelő jogalap meghatározása

A fentebb említetteknek megfelelően egy uniós jogi aktus jogalapja megválasztásának olyan 
objektív elemeken kell alapulnia, amelyek alkalmasak a bírósági felülvizsgálatra, ilyen 
elemnek számít többek között a jogi aktus célja és tartalma. Ezenfelül két jogalap alkalmazása 
kizárt, amennyiben az azokra külön-külön előírt eljárások egymással összeegyeztethetetlenek, 
és/vagy a jogalapok halmozódása sérthetné a Parlament jogait. Mind az EUMSZ 100. 

411/06. sz., Bizottság kontra Parlament és Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2009., I-7585. o.) 47. pontja; a C-
178/03. sz. Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács (EBHT 2006., I-107. o.) 43–56. pontja. 
1 SJ-0066/16., 3. o.
2 A VI. fejezet külön tanácsi határozatra irányuló javaslat tárgya.
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cikkének (2) bekezdése – amelyet a Tanács javasol –, mind az EUMSZ 192. cikkének (1) 
bekezdése – amelyet a Bizottság javasol – arról rendelkezik, hogy az Európai Parlament és a 
Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében tegyenek intézkedéseket és fogadjanak el 
megfelelő rendelkezéseket a közlekedés, illetve a környezetvédelem területén. Mi több, mivel 
a javasolt tanácsi határozat célja felhatalmazni a tagállamokat arra, hogy megerősítsék a 2010. 
évi HNS-jegyzőkönyvet, vagy csatlakozzanak ahhoz, és következésképpen kössék őket a 
2010. évi HNS-egyezmény szabályai, amelynek célja pedig megfelelő, azonnali és hatékony 
kártérítést biztosítani a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállítása miatt keletkezett 
személyi, vagyoni és környezeti károkért, így az a következtetés vonható le, hogy a 
környezeti szempont semmiképp sem tekinthető „csak járulékos” jellegűnek. 
Úgy tűnik ezért, hogy a 2010. évi egyezmény több célkitűzést követ, és több összetevőből áll, 
amelyek egymáshoz elválaszthatatlanul kapcsolódnak. Egyrészt célja, hogy rögzítse a 
szennyező fizet elvét és azt az elvet, hogy a környezet szennyezése esetén megelőző 
intézkedéseket kell tenni, valamint szabályokat tartalmaz a környezeti károkért való 
felelősségre és azok megtérítésére. Másrészt az a célja, hogy érvényt szerezzen egy, a 
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet égisze alatt létrejött egyezménynek, amelynek célja a 
tengeri szállítás következtében okozott károk szabályozása, valamint az ilyen károk 
megelőzése és minimalizálása – a tengeri szállítás által okozott nem környezeti károkat is 
ideértve. Emiatt tartalmaz a nem környezeti károkért való felelősségre és azok megtérítésére 
vonatkozó szabályokat.

Ebből következően és a Bíróság ítélkezési gyakorlatával összhangban az a következtetés 
vonható le, hogy a javasolt tanácsi határozatnak az EUMSZ 100. cikkének (2) bekezdésén és 
az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdésén kell alapulnia, az EUMSZ 218. cikke (6) bekezdése 
a) pontjának v. alpontjával együtt értelmezve.

VI. – Következtetés és ajánlás

A fenti elemzés fényében, mivel a javasolt tanácsi határozat célja felhatalmazni a 
tagállamokat arra, hogy megerősítsék a 2010. évi HNS-jegyzőkönyvet, vagy csatlakozzanak 
ahhoz, és következésképpen kössék őket a 2010. évi HNS-egyezmény szabályai, továbbá 
figyelembe véve, hogy ez utóbbi nem csak a környezeti károkra terjed ki (érvényt szerezve 
azoknak az elveknek, hogy megelőző intézkedéseket kell tenni, valamint hogy szennyező 
fizessen), hanem a nem környezeti károk eseteire is – amely károkat mindkét esetben 
bizonyos anyagok tengeri szállítása okoz –, az EUMSZ 100. cikkének (2) bekezdése, 192. 
cikkének (1) bekezdése és 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontja képezik a javaslat 
megfelelő jogalapját. 

2016. február 17-i ülésén a Jogi Bizottság egyhangúlag1 tehát úgy határozott, hogy a javasolt 
tanácsi határozat megfelelő jogalapja az EUMSZ 100. cikkének (2) bekezdése, 192. cikkének 
(1) bekezdése és 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontja.

1 A zárószavazáson az alábbi képviselők voltak jelen: Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, Kostas 
Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, António Marinho e Pinto, 
Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.
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Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Pavel Svoboda


