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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Νοεµβρίου 2003
περί εξουσιοδοτήσεως των κρατών µελών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη σύµβαση των Παρισίων της
29ης Ιουλίου 1960 για την αστική ευθύνη στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας να υπογράψουν προς το
συµφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το πρωτόκολλο περί τροποποιήσεως της εν λόγω σύµβασης
(2003/822/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

κανόνες που θεσπίζονται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
44/2001 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, για
τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση
αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις (1). Τα
κράτη µέλη διατηρούν τις αρµοδιότητές τους στους θεµατικούς τοµείς που καλύπτονται από το πρωτόκολλο, οι οποίοι
δεν επηρεάζουν το κοινοτικό δίκαιο. Λόγω του αντικειµένου
και του σκοπού του τροποποιητικού πρωτοκόλλου, η αποδοχή των ρυθµίσεων του πρωτοκόλλου που εµπίπτουν στις
κοινοτικές αρµοδιότητες δεν είναι δυνατόν να διαχωρισθεί
από τις ρυθµίσεις που υπάγονται στην αρµοδιότητα των
κρατών µελών.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 61 στοιχείο γ), και το άρθρο 67 παράγραφος 5 και σε
συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Οι διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη του πρωτοκόλλου περί
τροποποιήσεως της σύµβασης της 29ης Ιουλίου 1960 για
την αστική ευθύνη στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας,
όπως τροποποιήθηκε από το πρόσθετο πρωτόκολλο της
28ης Ιανουαρίου 1964 και από το πρωτόκολλο της 16ης
Νοεµβρίου 1982 (στο εξής «σύµβαση των Παρισίων»), έγιναν µε σκοπό τη βελτίωση των αποζηµιώσεων που καταβάλλονται στα θύµατα ζηµιών που προκλήθηκαν από πυρηνικά
ατυχήµατα. Το πρωτόκολλο προβλέπει την αύξηση των
ποσών της ευθύνης και την επέκταση του καθεστώτος
αστικής ευθύνης στο χώρο της πυρηνικής ενέργειας στις
περιβαλλοντικές ζηµίες.
Στα ζητήµατα που υπάγονται στην αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Επιτροπή διεξήγαγε εξ ονόµατος της
Κοινότητας τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη του πρωτοκόλλου περί τροποποιήσεως της σύµβασης των Παρισίων,
βάσει των διαπραγµατευτικών οδηγιών του Συµβουλίου της
13ης Σεπτεµβρίου 2002. Ωστόσο, στις διαπραγµατευτικές
οδηγίες του Συµβουλίου δεν προβλεπόταν η διαπραγµάτευση της ρήτρας που θα επέτρεπε την προσχώρηση της
Κοινότητας στο πρωτόκολλο.

(3)

Το πρωτόκολλο εγκρίθηκε οριστικά από τα συµβαλλόµενα
µέρη της σύµβασης των Παρισίων. Το κείµενο του πρωτοκόλλου είναι σύµφωνο µε τις διαπραγµατευτικές οδηγίες
του Συµβουλίου.

(4)

Η Κοινότητα έχει αποκλειστική αρµοδιότητα στα θέµατα
της τροποποίησης του άρθρου 13 της σύµβασης των Παρισίων, στο µέτρο που η εν λόγω τροποποίηση επηρεάζει τους

(5)

Το πρωτόκολλο περί τροποποιήσεως της σύµβασης των
Παρισίων εµφανίζει ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα
της Κοινότητας και των κρατών µελών της, επειδή επιτρέπει
τη βελτίωση των αποζηµιώσεων για τις ζηµίες που προκαλούνται από πυρηνικά ατυχήµατα.

(6)

Στη σύµβαση των Παρισίων και το τροποποιητικό της πρωτόκολλο δεν µπορούν να συµµετάσχουν περιφερειακοί
οργανισµοί. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, η Κοινότητα δεν
είναι η ίδια σε θέση να υπογράψει και να κυρώσει το πρωτόκολλο, αλλά ούτε και να προσχωρήσει σε αυτό. Υπό τις
περιστάσεις αυτές, δικαιολογείται να υπογράψουν, όλως
κατ' εξαίρεση, τα κράτη µέλη το πρωτόκολλο, προς το συµφέρον της Κοινότητας.

(7)

Τρία κράτη µέλη, η Αυστρία, η Ιρλανδία και το Λουξεµβούργο, δεν είναι ωστόσο συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης των Παρισίων. ∆εδοµένου ότι το πρωτόκολλο τροποποιεί τη σύµβαση των Παρισίων, ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
44/2001 εξουσιοδοτεί τα κράτη µέλη που δεσµεύονται από
την εν λόγω σύµβαση να εξακολουθήσουν να εφαρµόζουν
τους κανόνες αρµοδιότητας που προβλέπονται από την εν
λόγω σύµβαση και ότι το πρωτόκολλο δεν τροποποιεί
ουσιαστικά τους κανόνες αρµοδιότητας της προαναφερόµενης σύµβασης, δικαιολογείται αντικειµενικά να είναι απο-

(1) ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1.
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δέκτες της παρούσας απόφασης µόνο τα κράτη µέλη που
αποτελούν συµβαλλόµενα µέλη της σύµβασης των Παρισίων. Κατά συνέπεια, η Αυστρία, η Ιρλανδία και το Λουξεµβούργο θα συνεχίσουν να βασίζονται στους κοινοτικούς
κανόνες που περιλαµβάνονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
44/2001 και να τους εφαρµόζουν στον τοµέα τον οποίο
καλύπτουν η σύµβαση των Παρισίων και το τροποποιητικό
πρωτόκολλό της.
(8)

(9)

Κατά συνέπεια, επιβάλλεται τα κράτη µέλη που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη σύµβαση των Παρισίων να υπογράψουν, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
υπό τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση,
το πρωτόκολλο περί τροποποιήσεως της σύµβασης των
Παρισίων, υπό την επιφύλαξη της ενδεχόµενης σύναψής του
σε κάποια µεταγενέστερη ηµεροµηνία. Η υπογραφή αυτή
δεν θίγει τη θέση της Αυστρίας, της Ιρλανδίας και του Λουξεµβούργου.
Κατά συνέπεια, η εφαρµογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα περιορισθεί
στα κράτη µέλη που είναι τη στιγµή αυτή συµβαλλόµενα
µέρη της σύµβασης των Παρισίων και δεν θίγει τη θέση της
Αυστρίας, της Ιρλανδίας και του Λουξεµβούργου.

(10)

Το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεσµεύονται από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 και συµµετέχουν ως εκ τούτου στην έκδοση της παρούσας απόφασης.

(11)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη
θέση της ∆ανίας το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ιδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην
έκδοση της παρούσας απόφασης και δεν δεσµεύεται από
αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της,
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βασης των Παρισίων υπογράφουν το πρωτόκολλο περί τροποποιήσεως της σύµβασης των Παρισίων, υπό την επιφύλαξη της ενδεχόµενης σύναψής του σε κάποια µεταγενέστερη ηµεροµηνία και προς
το συµφέρον της Κοινότητας. Η υπογραφή αυτή δεν θίγει τη θέση
της Αυστρίας, της Ιρλανδίας και του Λουξεµβούργου.
2.
Το κείµενο του πρωτοκόλλου περί τροποποιήσεως της σύµβασης των Παρισίων επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
3.
Ως «κράτη µέλη» νοούνται στην παρούσα απόφαση όλα τα
κράτη µέλη εκτός της Αυστρίας, της ∆ανίας, της Ιρλανδίας, και
του Λουξεµβούργου.
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη καταβάλλουν µέριµνα ώστε να υπογράψουν το πρωτόκολλο πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2003.
Άρθρο 3
Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου περί τροποποιήσεως της
σύµβασης των Παρισίων τα κράτη µέλη ενηµερώνουν εγγράφως τη
Γενική Γραµµατεία του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης ότι η υπογραφή πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Βρυξέλλες, 27 Νοεµβρίου 2003.
Άρθρο 1

Για το Συµβούλιο

1.
Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Κοινότητας, τα
κράτη µέλη που είναι τη στιγµή αυτή συµβαλλόµενα µέρη της σύµ-
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