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RAAD
BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 27 november 2003
waarbij de lidstaten die verdragsluitende partij zijn bij het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960
inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie worden gemachtigd in het
belang van de Europese Gemeenschap het protocol tot wijziging van dat verdrag te ondertekenen
(2003/882/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

regels die zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr.
44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (1). De lidstaten blijven bevoegd voor de
onder het protocol vallende aangelegenheden die niet
aan het Gemeenschapsrecht raken. Gezien de doelstellingen van het wijzigingsprotocol kan aanvaarding van de
bepalingen van het protocol die tot de communautaire
bevoegdheid behoren niet los worden gezien van de
bepalingen die tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 61, onder c), en artikel 67, lid 5,
in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Over het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 29
juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het
gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en het Protocol
van 16 november 1982, hierna „het Verdrag van Parijs”
genoemd) is onderhandeld om de schadeloosstelling van
personen die het slachtoffer zijn van een nucleair ongeval, te verbeteren. Het voorziet in een verhoging van de
aansprakelijkheidsdekking en in uitbreiding van de regeling van de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied
van de kernenergie tot milieuschade.
Overeenkomstig de onderhandelingsrichtsnoeren van de
Raad van 13 september 2002 heeft de Commissie
inzake aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de
Gemeenschap behoren, namens de Gemeenschap onderhandeld over het protocol tot wijziging van het Verdrag
van Parijs. De onderhandelingsrichtsnoeren van de Raad
voorzagen evenwel niet in onderhandelingen over een
clausule die toetreding van de Gemeenschap tot het protocol mogelijk zou maken.

(3)

Het protocol is definitief goedgekeurd door de verdragsluitende partijen bij het Verdrag van Parijs. De tekst
van het protocol is in overeenstemming met de onderhandelingsrichtsnoeren van de Raad.

(4)

De Gemeenschap heeft exclusieve bevoegdheid wat de
wijziging van artikel 13 van het Verdrag van Parijs
betreft, voorzover die wijziging afbreuk doet aan de

(5)

Het protocol tot wijziging van het Verdrag van Parijs is
van buitengewoon belang voor de belangen van de
Gemeenschap en haar lidstaten, aangezien het protocol
het mogelijk maakt de vergoeding van schade ten
gevolge van nucleaire ongevallen te verbeteren.

(6)

Aan het Verdrag van Parijs en het protocol tot wijziging
van dat verdrag kan niet worden deelgenomen door
regionale organisaties. De Gemeenschap is dan ook niet
in staat het protocol te ondertekenen en te bekrachtigen
of tot het protocol toe te treden. Derhalve is het bij
wijze van zeer hoge uitzondering gerechtvaardigd dat de
lidstaten het protocol in het belang van de Gemeenschap
ondertekenen.

(7)

Drie van de lidstaten van de Europese Gemeenschap,
Oostenrijk, Ierland en Luxemburg, zijn evenwel geen
partij bij het Verdrag van Parijs. Aangezien het protocol
het Verdrag van Parijs wijzigt en Verordening (EG) nr.
44/2001 de door dat verdrag gebonden lidstaten machtigt om de bevoegdheidregels van dat verdrag te blijven
toepassen, en het protocol de bevoegdheidregels van dat
verdrag niet wezenlijk wijzigt, is het objectief gerechtvaardigd dat dit besluit alleen is gericht tot de lidstaten
die partij zijn bij het Verdrag van Parijs. Derhalve zullen
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Oostenrijk, Ierland en Luxemburg zich blijven baseren
op de communautaire regels van Verordening (EG) nr.
44/2001 en deze blijven toepassen op het gebied dat
bestreken wordt door het Verdrag van Parijs en het protocol tot wijziging van dat verdrag.

tij bij het Verdrag van Parijs zijn, onder voorbehoud van de
eventuele sluiting op een latere datum, in het belang van de
Gemeenschap het protocol tot wijziging van het Verdrag van
Parijs. Deze ondertekening laat de positie van Oostenrijk, Ierland en Luxemburg onverlet.

Het is dan ook passend dat de lidstaten die verdragsluitende partij zijn bij het Verdrag van Parijs in het belang
van de Gemeenschap en onder de in de onderhavige
beschikking neergelegde voorwaarden het protocol tot
wijziging van het Verdrag van Parijs ondertekenen onder
voorbehoud van de eventuele sluiting op een latere
datum. Deze ondertekening laat de positie van Oostenrijk, Ierland en Luxemburg onverlet.

2.
De tekst van het protocol tot wijziging van het Verdrag
van Parijs is aan deze beschikking gehecht.

Bijgevolg zal de toepassing van de bepalingen van het
protocol wat de Europese Gemeenschap betreft beperkt
blijven tot de lidstaten die momenteel partij bij het Verdrag van Parijs zijn en laat die toepassing de positie van
Oostenrijk, Ierland en Luxemburg onverlet.

(10)

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn gebonden door
Verordening (EG) nr. 44/2001 en nemen dan ook deel
aan de aanneming van de onderhavige beschikking.

(11)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol
betreffende de positie van Denemarken, dat gehecht is
aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van de
onderhavige beschikking en is het niet gebonden door
of onderworpen aan de toepassing ervan,

3.
In deze beschikking wordt onder „lidstaat” verstaan alle
lidstaten, met uitzondering van Oostenrijk, Denemarken, Ierland en Luxemburg.
Artikel 2
De lidstaten streven ernaar het protocol vóór 31 december
2003 te ondertekenen.
Artikel 3
Wanneer zij het protocol tot wijziging van het verdrag ondertekenen, stellen de lidstaten het secretariaat-generaal van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
er schriftelijk van in kennis dat de ondertekening conform de
onderhavige beschikking heeft plaatsgevonden.
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten overeenkomstig het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Gedaan te Brussel, 27 november 2003.
Artikel 1

Voor de Raad

1.
Onverminderd de bevoegdheden van de Gemeenschap
ondertekenen de lidstaten die momenteel verdragsluitende par-

De voorzitter
R. CASTELLI

