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ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

предложение за решение на Съвета 

относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки от името на 

Съюза към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за 

отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества 

по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по 

гражданскоправни въпроси 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

предложение за решение на Съвета 

относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки от името на 

Съюза към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за 

отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества 

по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по 

гражданскоправни въпроси 

Декларация, която да бъде депозирана от държавите членки, когато ратифицират или се 

присъединяват към Протокола от 2010 г., по смисъла на член 3 от решението на Съвета: 

„Съдебните решения по въпроси, уредени от конвенцията, както е изменена с 

Протокола от 2010 г., които са постановени от съд на [..
1
.], се признават и изпълняват в 

[..
2
.] в съответствие с приложимите правила на Европейския съюз в тази област

3
. 

Съдебните решения по въпроси, уредени от конвенцията, както е изменена с Протокола 

от 2010 г., които са постановени от съд на Кралство Дания, се признават и изпълняват 

[..
4
.] в съответствие със Споразумението от 2005 г. между Европейската общност и 

Кралство Дания относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни 

решения по граждански и търговски дела
5
. 

Съдебните решения по въпроси, уредени от конвенцията, както е изменена с Протокола 

от 2010 г., които са постановени от съд на трета държава, обвързана с Конвенцията от 

Лугано относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по 

граждански и търговски дела от 30 октомври 2007 г.
6
, се признават и изпълняват в [..

7
.] 

в съответствие с посочената конвенция.“ 

 

                                                 
1 Всички държави — членки на Европейския съюз, с изключение на държавата членка, която 

прави декларацията, и Дания. 
2 Държавата членка, която прави декларацията. 
3 Понастоящем тези правила са установени с Регламент (ЕС) № 1215/2012 относно 

компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски 

дела, OB L 351, 20.12.2012 г., стр. 1. 
4 Държавата членка, която прави декларацията. 
5 ОВ L 299, 16.11.2005 г., стр. 62. 
6 ОВ L 339, 21.12.2007 г., стр. 3. 
7 Държавата членка, която прави декларацията. 


