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RÅDET
RÅDETS BESLUTNING
af 27. november 2003
om bemyndigelse af de medlemsstater, der er kontraherende parter i Paris-konventionen af
29. juli 1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område, til i Det Europæiske
Fællesskabs interesse at undertegne protokollen om ændring af nævnte konvention
(2003/882/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

ning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af
rets-afgørelser på det civil- og handelsretlige område (1).
Medlemsstaterne bevarer deres kompetence på de af protokollen omfattede områder, der ikke berører fællesskabsretten. I betragtning af ændringsprotokollens sagsområde og formål kan der ikke være tale om at adskille
accepten af de bestemmelser i protokollen, der hører
under Fællesskabets kompetence, fra accepten af de
bestemmelser, der hører under medlemsstaternes kompetence.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 61, litra c), og artikel 67, stk. 5, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Protokollen om ændring af konventionen af 29. juli
1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare
energis område som ændret ved tillægsprotokollen af
28. januar 1964 og protokollen af 16. november 1982 (i
det følgende benævnt »Paris-konventionen«) er blevet forhandlet med henblik på at sikre personer, der lider skade
som følge af nukleare ulykker, bedre erstatning. Den
fastsætter en forhøjelse af ansvarsbeløbene og en udvidelse af ordningen for ansvar over for tredjemand på det
nukleare område til også at omfatte miljøskader.
I overensstemmelse med Rådets forhandlingsdirektiver af
13. september 2002 har Kommis-sionen på Fællesskabets vegne på de områder, der hører under Det Europæiske Fællesskabs kompetence, forhandlet protokollen om
ændring af Paris-konventionen. Rådets forhandlingsdirektiver omhandlede dog ikke forhandling af en
bestemmelse, der skulle muliggøre Fællesskabets tiltrædelse af protokollen.

(3)

Protokollen er blevet endeligt vedtaget af de kontraherende parter i Paris-konventionen. Protokollens tekst
stemmer overens med Rådets forhandlingsdirektiver.

(4)

Fællesskabet har enekompetence med hensyn til ændringen af Paris-konventionens artikel 13, for så vidt denne
ændring berører de regler, der er fastsat i Rådets forord-

(5)

Protokollen om ændring af Paris-konventionen er af ganske særlig betydning i forhold til Fællesskabets og medlemsstaternes interesser, da den gør det muligt at forbedre erstatningen for skader, der forvoldes ved nukleare
ulykker.

(6)

Paris-konventionen og ændringsprotokollen dertil er
ikke åbne for regionale organisationer. Fællesskabet er
derfor ikke i stand til at undertegne protokollen og heller ikke til at ratificere eller tiltræde den. På denne baggrund er det berettiget, at medlemsstaterne helt undtagelsesvis undertegner protokollen i Fællesskabets interesse.

(7)

Tre medlemsstater, Østrig, Irland og Luxembourg, er
imidlertid ikke parter i Paris-konventionen. Da protokollen ændrer Paris-konventionen, og da forordning (EF) nr.
44/2001 tillader de medlemsstater, der er bundet af
nævnte konvention, fortsat at anvende nævnte konventions kompetenceregler, og protokollen ikke ændrer
disse kompetenceregler væsentligt, er det objektivt
begrundet, at denne beslutning kun er rettet til de medlemsstater, der er parter i Paris-konventionen. Østrig,
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Irland og Luxembourg fortsætter følgelig med at lægge
fællesskabsreglerne i forordning (EF) nr. 44/2001 til
grund og med at anvende dem på det område, der er
omfattet af Paris-konventionen og af protokollen om
ændring af nævnte konvention.
(8)

(9)

De medlemsstater, der er parter i Paris-konventionen,
bør derfor i Fællesskabets interesse og på de i denne
beslutning fastsatte betingelser undertegne protokollen
om ændring af Paris-konventionen, med forbehold af
eventuel senere indgåelse. Denne undertegnelse berører
ikke Østrigs, Irlands og Luxembourgs stilling.
Protokollens bestemmelser vil for Det Europæiske Fællesskabs vedkommende følgelig kun finde anvendelse i de
medlemsstater, der på nuværende tidspunkt er parter i
Paris-konventionen, og anvendelsen berører ikke Østrigs,
Irlands og Luxembourgs stilling.

(10)

Forordning (EF) nr. 44/2001 er bindende for Det Forenede Kongerige og Irland, som følgelig deltager i vedtagelsen af denne beslutning.

(11)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks
stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den
Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne beslutning, som ikke er bindende for
og ikke finder anvendelse i Danmark —
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Paris-konventionen, i Det Europæiske Fællesskabs interesse protokollen om ændring af nævnte konvention, med forbehold af
eventuel senere indgåelse. Denne undertegnelse berører ikke
Østrigs, Irlands og Luxembourgs stilling.
2.
Teksten til protokollen om ændring af Paris-konventionen
er knyttet til denne beslutning.
3.
I denne beslutning forstås ved »medlemsstat« alle medlemsstater med undtagelse af Østrig, Danmark, Irland og
Luxembourg.
Artikel 2
Medlemsstaterne bestræber sig på at undertegne protokollen
inden den 31. december 2003.
Artikel 3
Ved undertegnelsen af protokollen om ændring af Paris-konventionen meddeler medlemsstaterne skriftligt generalsekretæren for Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, at undertegnelsen er sket i overensstemmelse med denne
beslutning.
Artikel 4
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2003.
Artikel 1
1.
Uden at det berører Fællesskabets kompetence, undertegner de medlemsstater, der på nuværende tidspunkt er parter i

På Rådets vegne
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