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neuvoston päätökseksi vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten 

aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 

pöytäkirjan ratifioinnista ja siihen liittymisestä jäsenvaltioiden toimesta Euroopan 

unionin edun mukaisesti, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön 

siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja (13806/2015 – C8-0410/2015 – 

2015/0135(NLE)) 

(Hyväksyntä) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (13806/2015), 

– ottaa huomioon vuoden 1996 kansainvälisen yleissopimuksen vastuusta ja 

vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä 

(”vuoden 1996 HNS-yleissopimus”), 

– ottaa huomioon vuoden 1996 HNS-yleissopimukseen vuonna 2010 tehdyn pöytäkirjan, 

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

100 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan 

v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0410/2015), 

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan yhteisön puolesta vuoden 

1996 kansainvälinen yleissopimus vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja 

haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä (HNS-yleissopimus) tai liittymään 

siihen yhteisön puolesta 18. marraskuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 

2002/971/EY1, 
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– ottaa huomioon unionin tuomioistuimen 14. lokakuuta 2014 antaman lausunnon1, 

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2016 antamansa väliaikaisen päätöslauselman esityksestä 

neuvoston päätökseksi2, 

– ottaa huomioon komission 4. lokakuuta 2016 esittämät jatkotoimet väliaikaisen 

päätöslauselman johdosta, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan kirjeen muodossa 19. helmikuuta 

2016 antaman, oikeudellisten asioiden valiokunnan väliaikaisen mietinnön 

(A8-0191/2016) liitteenä olevan lausunnon kyseisen esitetyn neuvoston päätöksen 

asianmukaisesta oikeusperustasta3, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen (A8-0076/2017), 

1. antaa hyväksyntänsä vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten 

aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 

pöytäkirjan ratifioinnille ja siihen liittymiselle jäsenvaltioiden toimesta Euroopan 

unionin edun mukaisesti, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön 

siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja; 

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 
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