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A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló egyezményhez csatolt 2010. évi 

jegyzőkönyv – a polgári jogi ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – megerősítése és az 

ahhoz való csatlakozás  

Az Európai Parlament 2016. június 8-i 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 kivételével – a tagállamok által 

az Európai Unió érdekében történő megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról szóló 

tanácsi határozattervezetről (13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (13806/2015), 

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének 

(2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban 

előterjesztett egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0410/2015), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 3. cikkének (2) bekezdésére, 

– tekintettel a Bíróság 2014. október 14-i véleményére1, 

– 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 („2010. évi 

HNS-egyezmény”), 

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2015)0304), 

– tekintettel a 2002. november 18-i 2002/971/EK tanácsi határozatra, amely felhatalmazza 

a tagállamokat, hogy a Közösség érdekében megerősítsék az 1996. évi HNS-

egyezményt, illetve csatlakozzanak ahhoz1, 

                                                 
1  A Bíróság 1/13. sz., 2014. október 14-i véleménye, ECLI:EU:E:2014:2303. 



 

 

– tekintettel a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti 

felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanács 

irányelvre2 (környezeti felelősségről szóló irányelv vagy ELD), 

– tekintettel a Bizottságnak az Állandó Képviselők Bizottsága és a Tanács 2015. 

november 20-i és december 8-i jegyzőkönyvéhez fűzött nyilatkozatára3, 

– tekintettel a hajózási ágazat 2015. szeptember 18-i dokumentumára, amely arra sürgeti a 

tagállamokat, hogy a Bizottság javasolt megközelítésével összhangban a lehető 

leghamarabb erősítsék meg a 2010. évi HNS-egyezményt vagy csatlakozzanak ahhoz4, 

– tekintettel a BIO Intelligence Service által az Európai Bizottság számára készített, 

„Study on ELD Effectiveness: scope and exceptions” („Tanulmány a környezeti 

felelősségről szóló irányelv hatékonyságáról: alkalmazási kör és kivételek”) című 2014. 

február 19-i végleges jelentésre5, 

– tekintettel a Parlament Jogi Szolgálatának a fent említett tanácsi határozatra irányuló 

javaslat jogalapjáról szóló, 2016. február 11-i feljegyzésére (SJ-0066/16) és az azt 

követően az említett határozatjavaslat megfelelő jogalapjáról a Jogi Bizottság által 

2016. február 19-én elfogadott, levél formájában megfogalmazott és az A8-0191/2016 

jelentéshez csatolt véleményre6, 

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság időközi jelentésére (A8-0191/2016), 

A. mivel a 2010. évi HNS-egyezmény célja az elszámoltathatóságot, valamint megfelelő, 

azonnali és hatékony kártérítést biztosítani a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri 

szállítása miatt keletkezett személyi, vagyoni és környezeti veszteségekért és károkért a 

külön erre a célra szánt nemzetközi HNS kártérítési alapon keresztül; 

B. mivel ezért egyrészt célja, hogy rendelkezzen a „szennyező fizet” elvéről és a 

megelőzés és az óvatosság  elvéről, azért hogy a lehetséges környezeti károk 

tekintetében megelőző intézkedéseket hozzanak, és ezáltal az Unió környezetvédelmi 

politikájának és általános elveinek hatálya alá tartozik, másrészt célja a tengeri szállítás 

által okozott károk ügyeinek szabályozása, továbbá az ilyen károk megelőzése és 

minimalizálása, és ezáltal az Unió közlekedéspolitikájának hatálya alá tartozik; 

C. mivel a Bizottság javaslata (COM(2015)0304) szerint a 2010. évi HNS-egyezmény 

megkötése ezért átfedést jelentene a környezeti felelősségről szóló irányelv 

szabályainak hatályával; 

                                                                                                                                                         
1  HL L 337., 2002.12.13., 55. o. 
2  HL L 143., 2004.4.30., 56. o. 
3  Feljegyzés a 13142/15. napirendi ponthoz. 
4  Online elérhető: http://www.ics-shipping.org/docs/default-

source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf.  
5  Online elérhető: 

http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/BIO%20ELD%20Effectiveness_report
.pdf.  

6  PE576.992 
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D. mivel a 2010. évi HNS-egyezmény hatálya átfedésben van a környezeti felelősségről 

szóló irányelv hatályával, a valamely részes állam joghatósága alá eső területen és parti 

tengereken keletkezett környezeti károk, egy részes állam kizárólagos gazdasági 

övezetében vagy azzal egyenértékű területén (a partvonaltól számított legfeljebb 200 

tengeri mérföldön belül) a környezet szennyezése által keletkezett károk, valamint az 

ilyen károk megelőzése vagy minimálisra csökkentése érdekében tett megelőző 

intézkedések tekintetében; 

E. mivel a 2010. évi HNS-egyezmény bevezeti a hajótulajdonos objektív felelősségét az 

egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításából eredő 

károkért, valamint a biztosítás kötésének vagy más pénzügyi biztosíték létrehozásának 

kötelezettségét, hogy legyen fedezet a kártérítésre az egyezmény értelmében, amely e 

tekintetben megtiltja a hajótulajdonossal szemben az egyezménnyel összhangban álló 

követelések kivételével bármely más követelés támasztását (a 7. cikk (4) és (5) 

bekezdése); 

F. mivel ezért fennáll a környezeti felelősségről szóló irányelv és a 2010. évi HNS-

egyezmény közötti esetleges összeegyeztethetetlenség kockázata, és ez a kockázat a 

környezeti felelősségről szóló irányelv 4. cikkének (2) bekezdése révén kerülhető el, 

amely úgy rendelkezik, hogy az irányelv „nem alkalmazandó olyan esemény miatt 

bekövetkező környezeti kár vagy ilyen jellegű közvetlen kárveszély esetén, amelynek 

tekintetében a felelősség vagy a kártérítés az érintett tagállamban hatályban lévő, a IV. 

mellékletben felsorolt nemzetközi egyezmények bármelyikének alkalmazási körébe 

tartozik, beleértve azok jövőbeli módosításait is”; 

G. mivel a környezeti felelősségről szóló irányelv így kizárja alkalmazási köréből a 2010. 

HNS-egyezmény hatálya alá eső környezeti károkat vagy az ilyen jellegű közvetlen 

kárveszélyt – amint az egyezmény hatályba lép –, ezért hacsak valamennyi tagállam 

azonos időkereteken belül nem erősíti meg a HNS-egyezményt vagy csatlakozik ahhoz, 

fennáll a jogi szabályozás széttöredezettségének veszélye, azáltal, hogy egyes 

tagállamok a 2010. HNS-egyezmény, míg mások a környezeti felelősségről szóló 

irányelv hatálya alá fognak tartozni; ez a szennyezés károsultjai, így a parti közösségek, 

a halászok stb. számára is egyenlőtlenségeket teremt, továbbá a 2010. évi HNS-

egyezmény szellemével is ellentétes lenne; 

H. mivel a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet egyezményeinek alapelvei a 2010-es HNS-

egyezmény alapjául is szolgálnak, és ezek 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 felelősség korlátozása, valamint olaj, illetve veszélyes és ártalmas anyagok 

esetében egy külön kártérítési alap, amelyből a hajótulajdonos felelősségi korlátait 

meghaladó károk esetén kártérítést fizetnek; 

I. az Unió egészének érdekében áll, hogy a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri 

szállításából eredő környezeti károkra vonatkozóan homogén felelősségi rendszerrel 

rendelkezzen; 

J. mivel nem teljesen világos, hogy a környezeti felelősségről szóló irányelv 4. cikkének 

(2) bekezdése azt jelenti-e, hogy a környezeti felelősségről szóló irányelv egyáltalán 

nem alkalmazandó a 2010. évi HNS-egyezményt megerősítő tagállamokra, vagy hogy 



 

 

az alkalmazása csak annyiban kizárt, amennyiben a felelősség vagy a kártérítés az 

említett egyezmény hatálya alá tartozik; 

K. mivel a 2010. évi HNS-egyezmény kártérítési rendszert hoz létre és ezáltal a környezeti 

felelősségről szóló irányelvhez képest kevésbé mélyreható egy olyan rendszer 

létrehozása terén, amely megköveteli a gazdasági szereplőktől – illetve előírja az 

illetékes hatóságok számára, hogy követeljék meg a gazdasági szereplőktől – a 

közvetlen környezeti kárveszély megelőzését, illetve a tényleges környezeti károk 

felszámolását; 

L. mivel a környezeti felelősségről szóló irányelvvel ellentétben a 2010. évi HNS-

egyezmény szerint nem ítélhető meg kártérítés, amennyiben a kár nem gazdasági 

természetű; 

M. mivel a környezeti felelősségről szóló irányelv nem írja elő a gazdasági szereplőknek, 

hogy rendelkezzenek kötelező pénzügyi biztosítékkal annak biztosítására, hogy képesek 

finanszírozni a környezeti károk megelőzését és felszámolását, kivéve, ha az adott 

tagállam a környezeti felelősségről szóló irányelvnél szigorúbb rendelkezéseket 

fogadott el; 

N. mivel a 2010. évi HNS-egyezmény egyértelműen kötelezi a tulajdonost arra, hogy az 

egyezmény hatálya alá tartozó károkkal kapcsolatos felelőssége fedezetére biztosítással 

vagy más pénzügyi biztosítékkal rendelkezzen; 

O. mivel a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek a környezeti felelősségről szóló irányelv 

IV. mellékletében szereplő egyéb egyezményei hatékonynak bizonyultak, hiszen a 

felelősség egyértelmű telepítése révén – ami általában nem hagy bizonytalanságot azt 

illetően, hogy ki a felelős fél –, illetve kötelező biztosítási és gyors kártérítési – nem 

kizárólag környezeti károkra vonatkozó – mechanizmusok bevezetése révén sikerült 

megtalálniuk az egyensúlyt a környezeti és a kereskedelmi érdekek között; 

1. kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a következő ajánlásokat: 

i. garantálja az uniós hatáskörök átruházására vonatkozó elv tiszteletben tartását az 

EUSZ 5. cikkének (1) bekezdése, valamint a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata 

szerint, amely kimondja: „valamely 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; 

ii. fogadja el a levél formájában megfogalmazott 2016. február 19-i, a Jogi Bizottság 

által elfogadott véleményt, amely szerint: 

„mivel a javasolt tanácsi határozat célja felhatalmazni a tagállamokat arra, hogy 

az Unió nevében 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 

                                                 
1  A Bíróság C-130/10. sz., Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 

2012. július 19-én hozott ítélete,ECLI:EU:C:2012:472., 42. pont. 



 

 

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.”; 

iii. biztosítsa, hogy a közös uniós szabályok egységességét, integritását és 

hatékonyságát ne érintsék hátrányosan a 2010. évi HNS-egyezmény 

megerősítésével vagy az ahhoz való csatlakozással vállalt nemzetközi 

kötelezettségek, összhangban a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatával1; 

iv. e tekintetben fokozottan vegye figyelembe a környezeti felelősségről szóló 

irányelv és a 2010. évi HNS-egyezmény között a valamely részes állam 

joghatósága alá eső területen és parti tengereken keletkezett környezeti károk, egy 

részes állam kizárólagos gazdasági övezetében vagy azzal egyenértékű területén 

(a partvonaltól számított 200 tengeri mérföldön belül) a környezet szennyezése 

által keletkezett károk, valamint az ilyen károk megelőzése vagy minimálisra 

csökkentése érdekében tett megelőző intézkedések (megelőző intézkedések, 

elsődleges helyreállítás és kiegészítő helyreállítás) tekintetében fennálló 

átfedéseket; 

v. gondoskodjék a környezeti felelősségről szóló irányelv és a 2010. évi HNS-

egyezmény közötti összeütközések minimálisra csökkentéséről azáltal, hogy 

megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy a 2010. évi HNS-

egyezmény 7. cikkének (4) és (5) bekezdése szerinti kizárólagossági záradékot – 

amelynek értelmében hajótulajdonossal szemben csak az említett egyezmény 

alapján lehet követelést támasztani – az egyezményt megerősítő vagy az ahhoz 

csatlakozó tagállamok teljes mértékben tiszteletben tartsák, összhangban a 

környezeti felelősségről szóló irányelv 4. cikkének (2) bekezdésével és IV. 

mellékletével; 

vi. gondoskodjék a versenyhátrány létrehozásának és megszilárdításának a kockázata 

csökkentéséről olyan államok esetében, amelyek készen állnak a 2010. évi HNS-

egyezményhez való csatlakozásra, az olyan államokkal szemben, akik adott 

esetben ezt a folyamatot lassítani kívánják és továbbra is kizárólag a környezeti 

felelősségről szóló irányelv hatálya alá kívánnak tartozni; 

vii. gondoskodjék a kétféle – egy uniós és egy nemzetközi – tengeri felelősségi 

szabályrendszer párhuzamos létezésének megszüntetéséről, ami az uniós 

jogszabályok széttöredezettségéhez vezetne, sőt veszélyeztetné a felelősség 

egyértelmű telepítését és hosszadalmas és költséges jogi eljárásokhoz vezetneaz 

áldozatok és a hajózási ágazat hátrányára; 

viii. biztosítsa e tekintetben, hogy a tagállamokat világosan kötelezzék arra, hogy 

minden szükséges lépést tegyenek meg a konkrét eredmény elérése érdekében, 

nevezetesen hogy erősítsék meg a 2010. évi HNS-egyezményt vagy 

                                                 
1  A Bíróság 2/91. sz., 1993. március 19-i véleménye, ECLI:EU:C:1993:106., 25. pont; a 

Bíróság C-467/98. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Dán Királyság ügyben 
hozott 2002. november 5-i ítélete, ECLI:EU:C:2002:625, 82. pont; a Bíróság 1/03. sz., 
2006. február 7-i véleménye, ECLI:EU:C:2006:81., 120. és 126. pont; A Bíróság 1/13. 
sz., 2014. október 14-i véleménye, ECLI:EU:C:2014:2303. 



 

 

csatlakozzanak ahhoz ésszerű időn belül, amely nem lehet hosszabb mint a tanácsi 

határozat hatálybalépésétől számított két év; 

2. arra a következtetésre jut, hogy ez az állásfoglalás további lehetőség lenne a Tanács és a 

Bizottság számára, hogy kezeljék az (1) bekezdésben említett ajánlásokat; 

3. utasítja elnökét, hogy kérje fel a Bizottságot és a Tanácsot további tárgyalások 

lefolytatására; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 

 


