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Zadeva: Mnenje o pravni podlagi predloga 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 imenu Evropske unije z izjemo vidikov, povezanih s 
pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah [2015/0135(NLE) – 13806/2015 
– C8-0410/2015]

Spoštovani gospod predsednik

Svet je v pismu z dne 17. decembra 2015 zaprosil Parlament, naj odobri zgornji predlog 
sklepa Sveta.1 Odbor za pravne zadeve, ki je tudi pristojen za vsebino predlaganega sklepa, je 
zato, ker je Svet spremenil pravno podlago predloga, na svoji seji dne 28. januarja 2016 v 
skladu s členom 39(2) Poslovnika odločil, da bo na lastno pobudo preučil vprašanje 
ustreznosti pravne podlage predlaganega sklepa Sveta. 

Komisija je 22. junija 2015 predlagala sklep 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 imenu Unije z izjemo 
vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (v nadaljnjem besedilu 
sklep Sveta o ratifikaciji Protokola iz leta 2010 ali sklep Sveta)2. Ta predlog temelji na členu 
192 in členu 218(6)(a)(v) Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu 
PDEU). V skladu s členom 218(6)(a)(v) PDEU Svet sprejme sklep o sklenitvi sporazuma po 
odobritvi Evropskega parlamenta pri sporazumih na področjih, za katera velja redni 
zakonodajni postopek ali posebni zakonodajni postopek, kadar je potrebna odobritev 
Evropskega parlamenta. Člen 192(1) PDEU spada v poglavje XX o okolju in Evropskemu 

1 Glej 13806/15
2 COM(2015)0304.  
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parlamentu in Svetu omogoča, da po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za 
doseganje ciljev iz člena 191 PDEU. 

Svet je 1. decembra 2015 objavil svoj predlog sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k 
Protokolu iz leta 2010, ki pa temelji na členu 100(2) in členu 218(6)(a)(v) PDEU. Člen 100(2) 
PDEU spada v poglavje VI o prevozu in Evropskemu parlamentu in Svetu omogoča, da lahko 
po rednem zakonodajnem postopku določita ustrezne predpise za pomorski in zračni promet. 

I. – Ozadje

Odgovornost in nadomestilo za škodo iz posebnih vrst ladijskega prevoza sta na mednarodni 
ravni urejena z nizom konvencij Mednarodne pomorske organizacije, ki izhajajo iz istih 
osrednjih načel. Ta načela so: objektivna odgovornost lastnikov ladij, obvezno zavarovanje za 
kritje škode, ki nastane tretjim osebam, pravica do neposrednega uveljavljanja pravic 
oškodovanih oseb pri zavarovalnici, omejitev odgovornosti in, v primeru nafte ter nevarnih in 
zdravju škodljivih snovi (v nadaljnjem besedilu: HNS), poseben sklad , iz katerega se izplača 
odškodnina, če preseže odgovornost lastnika ladje. 

Mednarodna konvencija 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) je zadnja izmed konvencij Mednarodne pomorske organizacije, ki obravnava vprašanje 
odgovornosti, a še vedno ne velja, ker je države še niso ratificirale. Protokol iz leta 2010 h 
Konvenciji HNS iz leta 1996 (v nadaljnjem besedilu Protokol iz leta 2010) je vseboval 
potrebne spremembe za obravnavo težav, ki so bile ugotovljene v Konvenciji HNS iz leta 
1996. Protokol iz leta 2010 in določbe Konvencije HNS iz leta 1996, kakor je bila 
spremenjena s Protokolom iz leta 2010, je treba brati, razlagati in izvajati skupaj, kot en sam 
instrument, v skladu s členoma 2 in 18 Protokola iz leta 2010. Če država podpiše, ratificira ali 
sprejme protokol iz leta 2010, v skladu s členom 20(8) protokola preneha veljati predhodni 
podpis ali ratifikacija Konvencije HNS iz leta 1996 s strani te države. Države z ratifikacijo 
protokola soglašajo, da je konsolidirano besedilo Konvencije HNS iz leta 2010 zanje 
zavezujoče kot en sam konsolidiran instrument za konvencijo, ki bo stopil v veljavo, ko bo 
začel veljati Protokol iz leta 2010.

Ker besedilo konvencije ali protokola ne vsebuje določb o regionalni organizaciji za 
gospodarsko povezovanje, bi morale ta mednarodni sporazum v imenu Unije skleniti države 
članice. Zato bodo države članice s predlaganim sklepom Sveta dobile pooblastilo, da v 
imenu Unije ratificirajo Protokol HNS iz leta 2010 ali pristopijo k njemu in posledično 
priznajo pravila Konvencije HNS iz leta 2010 kot zavezujoča.

II. – Ustrezni členi Pogodb

V predlogu Komisije sta kot pravna podlaga predstavljena člen 218(6)(a)(v) PDEU iz petega 
dela z naslovom Zunanje delovanje Unije, v povezavi s členom 192 PDEU iz tretjega dela z 
naslovom Notranje politike in ukrepi Unije, ki se glasita (poudarek dodan): 

Člen 218
(prejšnji člen 300 PES)
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[...]

6. Svet na predlog pogajalca sprejme sklep o sklenitvi sporazuma.
Razen pri sporazumih, ki zadevajo izključno skupno zunanjo in varnostno politiko, Svet 
sprejme sklep o sklenitvi sporazuma:

(a) po odobritvi Evropskega parlamenta pri:

[...]

(v) sporazumih na področjih, za katera velja redni zakonodajni postopek ali 
posebni zakonodajni postopek, kadar je potrebna odobritev Evropskega 
parlamenta.

Člen 192
(prejšnji člen 175 PES)

1. Evropski parlament in Svet se po rednem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z 
Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij odločita, katere ukrepe naj Unija sprejme 
za doseganje ciljev iz člena 191.

[...]

Člen 191 PDEU se glasi (poudarek dodan):

Člen 191
(prejšnji člen 174 PES)

1. Okoljska politika Unije prispeva k uresničevanju naslednjih ciljev:
– ohranjanju, varstvu in izboljšanju kakovosti okolja,
– varovanju človekovega zdravja,
– skrbni in preudarni rabi naravnih virov,
– spodbujanju ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali globalnih okoljskih 
problemov, zlasti v boju proti podnebnim spremembam.

2. Cilj okoljske politike Unije je doseči visoko raven varstva, pri čemer se upošteva 
raznolikost razmer v posameznih regijah Unije. Politika temelji na previdnostnem načelu in 
na načelih, da je treba delovati preventivno, da je treba okoljsko škodo prednostno 
odpravljati pri viru in da mora plačati povzročitelj obremenitve.

[...]

Predlagani sklep Sveta temelji na členu 218(6)(a)(v) PDEU v povezavi s členom 100(2) 
PDEU, ki se glasi (poudarek dodan): 

Člen 100
(prejšnji člen 80 PES)
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[...]

2. Evropski parlament in Svet lahko po rednem zakonodajnem postopku določita ustrezne 
predpise za pomorski in zračni promet. Odločata po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim 
odborom in Odborom regij.

III. – Sodna praksa o pravni podlagi

V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča mora izbira pravne podlage za ukrep Unije 
temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki so lahko podvrženi sodnemu nadzoru, med katerimi sta 
zlasti cilj in vsebina akta.1 Izbira napačne pravne podlage tako lahko vodi v razveljavitev 
zadevnega akta.2

Pri več pravnih podlagah velja naslednje: če se pri pregledu ukrepa izkaže, da ima dvojni cilj 
ali ima dve sestavini, pri čemer je ena glavna ali prevladujoča, druga pa zgolj stranska, mora 
ukrep temeljiti samo na eni pravni podlagi, in sicer tisti, ki se zahteva za glavni ali 
prevladujoči cilj oziroma sestavino.3 Nasprotno pa mora akt temeljiti na več ustreznih pravnih 
podlagah, če ima ukrep več sočasnih ciljev ali sestavin, ki so neločljivo povezane in nobena 
od njih ni drugotnega ali posrednega pomena glede na druge.4

IV. – Cilj in vsebina predlaganega sklepa Sveta in Konvencija HNS iz leta 2010

Kot je opisano zgoraj, je cilj predlaganega sklepa Sveta, da bi države članice dobile 
pooblastilo, da v imenu Unije ratificirajo Protokol HNS iz leta 2010 ali pristopijo k njemu in 
posledično priznajo pravila Konvencije HNS iz leta 2010 kot zavezujoča. 

Natančneje, člen 1 predlaganega sklepa Sveta državam članicam podeljuje pooblastilo, da v 
imenu Unije ratificirajo Protokol iz leta 2010 h Konvenciji HNS in pristopijo k njemu. V 
členih 2 in 3 so opredeljeni ukrepi, ki jih morajo države članice sprejeti za ratifikacijo 
Protokola iz leta 2010 in vzpostavitev sistemov za prijavo tovora, za katerega se plačujejo 
prispevki v sklad HNS. Člena 4 in 5 vsebujeta končne določbe glede začetka veljavnosti 
sklepa in njegovih naslovnikov, tj. držav članic. 

Glede cilja in vsebine Konvencije HNS iz leta 2010 je pravna služba Parlamenta v posebnem 
dopisu potrdila, da:5 

1 Zadeva C-411/06, Komisija proti Parlamentu in Svetu [2009], ZOdl., str. I-7585, točka 45 in  zadeva C-130/10, 
Parlament proti Svetu [2012], ZOdl., točka 42, in tam navedena sodna praksa.
2 Mnenje 2/00 v zadevi Kartagenski protokol [2001], ECR., str. I-9713, točka 3.
3 Zadeva C-137/12, Komisija proti Svetu, EU:C:2013:675, točka 53; Zadeva C-411/06, Komisija proti 
Parlamentu in Svetu [2009], ZOdl., I-7585, točka 46, in tam navedena sodna praksa; Zadeva C-490/10, 
Parlament proti Svetu, EU:C:2012:525, točka 45; Zadeva C-155/07 Parlament proti Svetu [2008] ZOdl. I-08103, 
odstavek 34;
4 Zadeva C-211/01, Komisija proti Svetu [2003] ECR, str. I -08913, točka 40; Zadeva C-411/06, Komisija proti 
Parlamentu in Svetu [2009], ZOdl., I-7585, točka 47; Zadeva C-178/03, Komisija proti Evropskemu parlamentu 
in Svetu [2006], ZOdl., I-107, odstavki 43–56. 
5 SJ-0066/16, str. 3
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„Cilj Konvencije HNS iz leta 2010 je zagotoviti primerno, hitro in učinkovito 
nadomestilo za škodo, povzročeno osebam, premoženju in okolju zaradi prevoza 
nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju. Konvencija ureja škodo zaradi 
onesnaževanja, pa tudi škodo, ki jo povzročijo druga tveganja, npr. požar ali 
eksplozija. Obravnava vprašanja odgovornosti za škodo, povzročeno osebam, 
premoženju in okolju, nadomestil zanjo iz Mednarodnega sklada za nevarne in zdravju 
škodljive snovi in pravila za vlaganje zahtevkov in tožb, [...].“ 

Podrobneje, člen 3(a) se nanaša na škodo, ki je lahko okoljska ali neokoljska; člen 3(b) se 
nanaša na okoljsko škodo, člen 3(c) na neokoljsko škodo in člen 3(d) na preventivne ukrepe 
za zmanjšanje okoljske ali neokoljske škode. Po opredelitvi splošnih določb v členih 1–6 
Konvencija v poglavju II (členi 7–12) določa pravila o odgovornosti v primeru škode, ki 
spada v področje uporabe Konvencije, v poglavju III (členi 13–36) navaja pravila o izplačilu 
nadomestila iz Mednarodnega sklad za nevarne in zdravju škodljive snovi (sklad HNS) v 
primeru takšne škode in v poglavju IV (členi 37–42) pravila za vlaganje zahtevkov in tožb v 
primeru škode.1 Poglavji V in VI se nanašata na prehodne in končne določbe. 

V. – Določitev ustrezne pravne podlage

Kot je že omenjeno, mora izbira pravne podlage za ukrep EU temeljiti na objektivnih 
dejavnikih, ki so lahko predmet sodnega nadzora. Ti še zlasti vključujejo cilj in vsebino 
ukrepa. Poleg tega, uporaba dveh pravnih podlag ni možna, če so postopki, predvideni za eno 
ali drugo, nezdružljivi ali če bi bile z uporabo dveh pravnih podlag kršene pravice Parlamenta. 
Po členu 100(2) PDEU, ki ga je predlagal Svet, pa tudi členu 192(1) PDEU, ki ga je 
predlagala Komisija, lahko Evropski parlamenti in Svet po rednem zakonodajnem postopku 
sprejmeta ukrepe in opredelita ustrezne določbe na področju prevoza in okolja. Ker je cilj 
predlaganega sklepa Sveta, da bi države članice dobile pooblastilo, da ratificirajo Protokol 
HNS iz leta 2010 ali pristopijo k njemu in posledično priznajo pravila Konvencije HNS iz 
leta 2010 kot zavezujoča (kar je namenjeno zagotavljanju primernega, hitrega in učinkovitega 
nadomestila za škodo, povzročeno osebam, premoženju ali okolju zaradi prevoza nevarnih in 
zdravju škodljivih snovi po morju), je mogoče sklepati, da okoljskega vidika nikakor ni 
mogoče šteti za zgolj postranskega. 
Sodeč po tem Konvencija HNS iz leta 2010 sledi več ciljem ali ima več sestavin, ki so 
neločljivo povezane. Po eni strani je njen namen uveljaviti načeli odgovornosti povzročitelja 
in preventivnega ukrepanja v primeru okoljske škode. Vsebuje tudi pravila o ugotavljanju 
odgovornosti in nadomestilu za okoljsko škodo. Po drugi strani je njen namen uveljavitev 
Konvencije, ki je bila sklenjena pod okriljem Mednarodne pomorske organizacije s ciljem 
pravnega urejanja škode, nastale zaradi pomorskega prometa, vključno z neokoljsko škodo, ki 
jo povzroči pomorski promet, ter njenega preprečevanja ali omilitve. V ta namen vsebuje 
pravila o odgovornosti in nadomestilu za neokoljsko škodo.

Posledično in v skladu s sodno prakso Sodišča je mogoče sklepati, da bi moral predlagani 
sklep Sveta temeljiti na členih 100(2) PDEU in 192(1) PDEU v povezavi s členom 218(6)(a) 
(v) PDEU. 

1 Poglavje IV je predmet posebnega predloga sklepa Sveta. 
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VI. – Sklep in priporočila

Ob upoštevanju zgornje analize in ker je cilj predlaganega sklepa Sveta, da bi države članice 
dobile pooblastilo, da v imenu Unije ratificirajo Protokol HNS iz leta 2010 ali pristopijo k 
njemu in posledično priznajo pravila Konvencije HNS iz leta 2010 kot zavezujoča, pa tudi ker 
konvencija ne zajema samo primerov okoljske škode (na podlagi načela, da je treba delovati 
preventivno in da mora plačati povzročitelj), ampak tudi primere neokoljske škode, obe 
nastali pri prevozu določenih snovi po morju, predstavljata ustrezno pravno podlago predloga 
člena 100(2) in 192(1) in člen 218(6)(a)(v) PDEU . 

Odbor za pravne zadeve je na seji dne 17. februarja 2016 soglasno odločil1, da sta člena 
100(2) in 192(1) in člen 218(6)(a)(v) PDEU ustrezna pravna podlaga.

S spoštovanjem

Pavel Svoboda

1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči naslednji poslanci: Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, 
Therese Comodini Cachia, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Mady Delvaux, Angel Džambazki (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.


