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Sopimustekstit 
 
 

PÖYTÄKIRJA 
 
VAHINGONKORVAUSVASTUUSTA 

YDINVOIMAN ALALLA 29 PÄIVÄNÄ 
HEINÄKUUTA 1960 TEHDYN, 28 PÄI-
VÄNÄ TAMMIKUUTA 1964 TEHDYL-
LÄ LISÄPÖYTÄKIRJALLA JA 16 PÄI-
VÄNÄ MARRASKUUTA 1982 TEH-
DYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN 
YLEISSOPIMUKSEN MUUTTAMISES-
TA 
 

Saksan liittotasavallan, Belgian kuningas-
kunnan, Tanskan kuningaskunnan, Espan-
jan kuningaskunnan, Suomen tasavallan, 
Ranskan tasavallan, Kreikan tasavallan, Ita-
lian tasavallan, Norjan kuningaskunnan, 
Alankomaiden kuningaskunnan, Portugalin 
tasavallan, Ison-Britannian ja Pohjois-
Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, Slo-
venian tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, 
Sveitsin valaliiton ja Turkin tasavallan 
HALLITUKSET, jotka pitävät toivottavana 
muuttaa Euroopan taloudellisen yhteistyön 
järjestön, nykyisen Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestön puitteissa 29 päivänä 
heinäkuuta 1960 tehtyä, Pariisissa 28 päi-
vänä tammikuuta allekirjoitetulla lisäpöytä-
kirjalla ja Pariisissa 16 päivänä marraskuuta 
1982 allekirjoitetulla pöytäkirjalla muutet-
tua yleissopimusta, 

 
 
 
OVAT SOPINEET seuraavasta: 
I 
Vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman 

alalla 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä, 
28 päivänä tammikuuta 1964 tehdyllä lisä-
pöytäkirjalla ja 16 päivänä marraskuuta 
1982 tehdyllä pöytäkirjalla muutettua yleis-
sopimusta muutetaan seuraavasti: 

A. Korvataan yleissopimuksen 1 artiklan 
a kohdan i ja ii alakohta seuraavasti: 

i) "Ydintapahtuma" tarkoittaa jokaista 
ydinvahingon aiheuttanutta tapahtumaa tai 
samasta alkulähteestä johtunutta tapahtu-
masarjaa. 

ii) "Ydinlaitos" tarkoittaa reaktoreita, lu-

 
PROTOCOL 
 
TO AMEND THE CONVENTION ON 

THIRD PARTY LIABILITY IN THE 
FIELD OF NUCLEAR ENERGY OF 
29 JULY 1960, AS AMENDED BY THE 
ADDITIONAL PROTOCOL OF 
28 JANUARY 1964 AND BY THE PRO-
TOCOL OF 16 NOVEMBER 1982 THE 
GOVERNMENTS  
 
 

The Federal Republic of Germany, the 
Kingdom of Belgium, the Kingdom of 
Denmark, the Kingdom of Spain, the Re-
public of Finland, the French Republic, the 
Hellenic Republic, the Italian Republic, the 
Kingdom of Norway, the Kingdom of the 
Netherlands, the Portuguese Republic, the 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, the Republic of Slovenia, 
the Kingdom of Sweden, the Swiss Confed-
eration and the Republic of Turkey; CON-
SIDERING that it is desirable to amend the 
Convention on Third Party Liability in the 
Field of Nuclear Energy, concluded at Paris 
on 29 July 1960 within the framework of 
the Organisation for European Economic 
Co-operation, now the Organisation for 
Economic Co-operation and Development, 
as amended by the Additional Protocol 
signed at Paris on 28 January 1964 and by 
the Protocol signed at Paris on 16 Novem-
ber 1982; 

HAVE AGREED as follows: 
I. 
The Convention on Third Party Liability 

in the Field of Nuclear Energy of 29 July 
1960, as amended by the Additional Proto-
col of 28 January 1964 and by the Protocol 
of 16 November 1982, shall be amended as 
follows: 

A. Sub-paragraphs (i) and (ii) of para-
graph (a) of Article 1 shall be replaced by 
the following text: 

i) “A nuclear incident” means any occur-
rence or series of occurrences having the 
same origin which causes nuclear damage. 

ii) “Nuclear installation” means reactors 
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kuun ottamatta kuljetusvälineen osana ole-
via reaktoreita, ydinainetta valmistavia tai 
käsitteleviä tehtaita, ydinpolttoaineen iso-
tooppeja erottavia tehtaita, säteilytetyn 
ydinpolttoaineen muokkausta suorittavia 
tehtaita, ydinaineen säilytyslaitoksia, lu-
kuun ottamatta niitä laitoksia, jotka on tar-
koitettu vain tilapäiseen varastointiin aineen 
kuljetuksen aikana, sellaisia reaktoreita, 
tehtaita ja laitoksia, joita ollaan poistamassa 
käytöstä, sekä sen mukaan kuin järjestön 
ydinenergian johtokomitea (jäljempänä 
"johtokomitea") määrää, muita laitoksia, 
joissa on ydinpolttoainetta tai radioaktiivis-
ta ainetta tai jätettä. Sopimusvaltio voi mää-
rätä, että saman haltijan kahta tai useampaa 
samalla alueella sijaitsevaa ydinlaitosta, 
samoin kuin muita samalla alueella sijaitse-
via tiloja, joissa säilytetään radioaktiivista 
ainetta, pidetään yhtenä ydinlaitoksena. 
 
 
 
 

B. Lisätään yleissopimuksen 1 artiklan a 
kohtaan seuraava uusi vii, viii, ix ja x ala-
kohta: 

vii) "Ydinvahinko" tarkoittaa: 
1. kuolemantapausta tai henkilövahinkoa; 
2. omaisuuden tuhoutumista tai vahingoit-

tumista; 
sekä, siinä laajuudessa kuin toimivaltai-

sen tuomioistuimen soveltamassa laissa 
määrätään, seuraavia vahinkoja: 

3. edellä 1 tai 2 alakohdassa tarkoitetusta 
vahingosta johtuvaa taloudellista menetystä, 
siltä osin kuin se ei sisälly kyseisissä ala-
kohdissa tarkoitettuun vahinkoon, jos ta-
loudellisen menetyksen kärsineellä on oike-
us vaatia korvausta kyseisissä alakohdissa 
tarkoitetusta vahingosta; 

4. pilaantuneen ympäristön ennallistamis-
toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia, 
paitsi jos pilaantuminen on vähäistä, edel-
lyttäen, että toimenpiteisiin on tosiasiassa 
ryhdytty tai ryhdytään ja että kustannukset 
eivät sisälly 2 alakohdassa tarkoitettuun va-
hinkoon; 

5. tulon menetystä, joka johtuu ympäris-
tön käyttöön tai hyödyntämiseen liittyvästä 
välittömästä taloudellisesta edusta ja on ai-
heutunut ympäristön merkittävästä pilaan-

other than those comprised in any means of 
transport; factories for the manufacture or 
processing of nuclear substances; factories 
for the separation of isotopes of nuclear 
fuel; factories for the reprocessing of irradi-
ated nuclear fuel; facilities for the storage 
of nuclear substances other than storage in-
cidental to the carriage of such substances; 
installations for the disposal of nuclear sub-
stances; any such reactor, factory, facility or 
installation that is in the course of being de-
commissioned; and such other installations 
in which there are nuclear fuel or radioac-
tive products or waste as the Steering 
Committee for Nuclear Energy of the Or-
ganisation (hereinafter referred to as the 
“Steering Committee”) shall from time to 
time determine; any Contracting Party may 
determine that two or more nuclear installa-
tions of one operator which are located on 
the same site shall, together with any other 
premises on that site where nuclear fuel or 
radioactive products or waste are held, be 
treated as a single nuclear installation. 

B. Four new sub-paragraphs (vii), (viii), 
(ix) and (x), shall be added to paragraph (a) 
of Article 1 as follows: 

vii) “Nuclear damage” means, 
1. loss of life or personal injury; 
2. loss of or damage to property; 
and each of the following to the extent de-

termined by the law of the competent court, 
 
 

3. economic loss arising from loss or 
damage referred to in sub-paragraph 1 or 2 
above insofar as not included in those sub-
paragraphs, if incurred by a person entitled 
to claim in respect of such loss or damage; 
 
 

4. the costs of measures of reinstatement 
of impaired environment, unless such im-
pairment is insignificant, if such measures 
are actually taken or to be taken, and inso-
far as not included in sub-paragraph 2 
above; 
 

5. loss of income deriving from a direct 
economic interest in any use or enjoyment 
of the environment, incurred as a result of a 
significant impairment of that environment, 
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tumisesta siltä osin kuin menetys ei sisälly 
edellä 2 alakohdassa tarkoitettuun vahin-
koon; 

6. torjuntatoimenpiteistä aiheutuvia kus-
tannuksia, ja tällaisista toimenpiteistä joh-
tuvia lisävahinkoja, kuitenkin niin, 

että ydinvahingolla tarkoitetaan 1–5 ala-
kohdan mukaista menetystä tai vahinkoa 
ainoastaan niiltä osin kuin se aiheutuu ydin-
laitoksessa olevan säteilylähteen ionisoivas-
ta säteilystä, ydinlaitoksessa olevan ydin-
polttoaineen tai radioaktiivisen tuotteen tai 
jätteen ionisoivasta säteilystä taikka tällai-
sesta laitoksesta peräisin olevan tai sellai-
seen kuljetettavan ydinaineen ionisoivasta 
säteilystä, ja vahinko johtuu joko kyseessä 
olevan aineen tai tuotteen radioaktiivisista 
ominaisuuksista tai mainitunlaisista ominai-
suuksista ja niiden yhteydessä esiintyvistä 
aineen tai tuotteen myrkyllisyyteen tai rä-
jähtävyyteen liittyvistä tai muista vaaralli-
sista ominaisuuksista. 

viii) "Ennallistamistoimenpiteet" tarkoit-
tavat kohtuullisia toimenpiteitä, jotka sen 
paikan toimivaltaiset viranomaiset, missä 
niihin ryhdytään, ovat hyväksyneet ja joilla 
pyritään korjaamaan tai palauttamaan en-
nalleen vahingoittuneita tai tuhoutuneita 
ympäristön osia tai, mikäli kohtuullista, si-
joittamaan tällaisia osia vastaava aines ym-
päristöön. Se, kenellä on oikeus ryhtyä täl-
laisiin toimenpiteisiin, määräytyy sen valti-
on lain mukaan, jossa ydinvahinko kärsi-
tään. 

ix) "Torjuntatoimenpiteet" tarkoittavat 
kohtuullisia toimenpiteitä, jotka sen paikan 
toimivaltaiset viranomaiset, missä niihin 
ryhdytään, ovat hyväksyneet ja joilla pyri-
tään ydintapahtuman tai sellaisen tapahtu-
man jälkeen, joka aiheuttaa vakavan ja vä-
littömän ydinvahingon uhan, estämään tai 
minimoimaan a kohdan vii alakohdan 1–5 
alakohdassa tarkoitettu menetys tai vahin-
ko. 

x) "Kohtuulliset toimenpiteet" tarkoittavat 
toimenpiteitä, joita toimivaltaisen tuomiois-
tuimen soveltaman lain mukaan pidetään 
asianmukaisina ja kustannuksiltaan koh-
tuullisina kaikki asiaan vaikuttavat tekijät 
huomioon ottaen, esimerkiksi: 

1. aiheutuneen ydinvahingon luonne ja 
laajuus tai torjuntatoimenpiteiden osalta va-

and insofar as not included in sub-
paragraph 2 above; 
 

6. the costs of preventive measures, and 
further loss or damage caused by such 
measures, in the case of sub-paragraphs 1 to 
5 above, to the extent that the loss or dam-
age arises out of or results from ionising ra-
diation emitted by any source of radiation 
inside a nuclear installation, or emitted 
from nuclear fuel or radioactive products or 
waste in, or of nuclear substances coming 
from, originating in, or sent to, a nuclear in-
stallation, whether so arising from the ra-
dioactive properties of such matter, or from 
a combination of radioactive properties 
with toxic, explosive or other hazardous 
properties of such matter. 
 
 
 
 

viii) “Measures of reinstatement” means 
any reasonable measures which have been 
approved by the competent authorities of 
the State where the measures were taken, 
and which aim to reinstate or restore dam-
aged or destroyed components of the envi-
ronment, or to introduce, where reasonable, 
the equivalent of these components into the 
environment. The legislation of the State 
where the nuclear damage is suffered shall 
determine who is entitled to take such 
measures. 

ix) “Preventive measures” means any rea-
sonable measures taken by any person after 
a nuclear incident or an event creating a 
grave and imminent threat of nuclear dam-
age has occurred, to prevent or minimise 
nuclear damage referred to in sub-
paragraphs (a)(vii) 1 to 5, subject to any 
approval of the competent authorities re-
quired by the law of the State where the 
measures were taken. 

x) “Reasonable measures” means meas-
ures which are found under the law of the 
competent court to be appropriate and pro-
portionate, having regard to all the circum-
stances, for example: 

1. the nature and extent of the nuclear 
damage incurred or, in the case of preven-
tive measures, the nature and extent of the 
5
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hingon uhan luonne ja laajuus;
2. toimenpiteiden todennäköinen tehok-

kuus silloin, kun niihin ryhdytään; ja 
3.  asiaan liittyvä tieteellinen ja tekninen 

asiantuntemus. 
 

C. Korvataan yleissopimuksen 2 artikla 
seuraavasti: 

a) Tätä yleissopimusta sovelletaan ydin-
vahinkoon, joka on kärsitty seuraavien val-
tioiden alueella tai niiden kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti perustetulla meri-
vyöhykkeellä taikka niiden rekisteröimällä 
aluksella tai ilma-aluksella, silloin kun alus 
tai ilma-alus ei ole sellaisen tämän yleisso-
pimuksen ulkopuolisen valtion alueella, jota 
ei mainita tämän kohdan ii–iv ala-kohdassa: 

i) sopimusvaltio; 
ii) tämän yleissopimuksen ulkopuolinen 

valtio, joka on ydintapahtuman ajankohtana 
Wienissä 21 päivänä toukokuuta 1963 teh-
dyn korvausvastuuta ydinvahinkojen alalla 
koskevan yleissopimuksen sopimusvaltio, 
mukaan lukien sen muutokset, jotka ovat 
kyseisen sopimusvaltion osalta voimassa, 
sekä 21 päivänä syyskuuta 1988 tehdyn 
Wienin ja Pariisin yleissopimusten sovel-
tamista koskevan yhteispöytäkirjan osapuo-
li, edellyttäen kuitenkin, että se Pariisin 
yleissopimuksen sopimusvaltio, jonka alu-
eella vastuussa olevan ydinlaitoksen halti-
jan laitos sijaitsee, on myös yhteispöytäkir-
jan osapuoli; 

iii) tämän yleissopimuksen ulkopuolinen 
valtio, jolla ei ydintapahtuman ajankohtana 
ole alueellaan tai kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti perustetulla merivyöhykkeellään 
yhtään ydinlaitosta; tai 

iv) muu tämän yleissopimuksen ulkopuo-
linen valtio, jolla on ydintapahtuman ajan-
kohtana voimassa ydinvastuuta koskeva 
lainsäädäntö, joka mahdollistaa vastaavat 
vastavuoroiset edut ja joka perustuu saman-
laisiin periaatteisiin kuin tämä yleissopi-
mus, mukaan lukien säännökset ydinlaitok-
sen haltijan tuottamuksesta riippumattomas-
ta vastuusta, ydinlaitoksen haltijan yksin-
omaisesta vastuusta tai vastaavanlaisesta 
vastuusta, tuomioistuimen yksinomaisesta 
toimivallasta, kaikkien ydintapahtuman uh-
rien tasa-arvoisesta kohtelusta, tuomioiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, sekä 

risk of such damage; 
2. the extent to which, at the time they are 

taken, such measures are likely to be effec-
tive; and 

3. relevant scientific and technical exper-
tise. 

C. Article 2 shall be replaced by the fol-
lowing text: 

a) This Convention shall apply to nuclear 
damage suffered in the territory of, or in 
any maritime zones established in accor-
dance with international law of, or, except 
in the territory of a non-Contracting State 
not mentioned under (ii) to (iv) of this para-
graph, on board a ship or aircraft registered 
by, 
 

i) a Contracting Party; 
ii) a non-Contracting State which, at the 

time of the nuclear incident, is a Contract-
ing Party to the Vienna Convention on Civil 
Liability for Nuclear Damage of 21 May 
1963 and any amendment thereto which is 
in force for that Party, and to the Joint Pro-
tocol relating to the Application of the Vi-
enna Convention and the Paris Convention 
of 21 September 1988, provided however, 
that the Contracting Party to the Paris Con-
vention in whose territory the installation of 
the operator liable is situated is a Contract-
ing Party to that Joint Protocol; 
 
 

iii) a non-Contracting State which, at the 
time of the nuclear incident, has no nuclear 
installation in its territory or in any mari-
time zones established by it in accordance 
with international law; or 

iv) any other non-Contracting State 
which, at the time of the nuclear incident, 
has in force nuclear liability legislation 
which affords equivalent reciprocal bene-
fits, and which is based on principles iden-
tical to those of this Convention, including, 
inter alia, liability without fault of the op-
erator liable, exclusive liability of the op-
erator or a provision to the same effect, ex-
clusive jurisdiction of the competent court, 
equal treatment of all victims of a nuclear 
incident, recognition and enforcement of 
judgements, free transfer of compensation, 
interests and costs. 
6
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korvausten, korkojen ja kustannusten va-
paasta siirto-oikeudesta. 

b) Tämän artiklan määräykset eivät estä 
sopimusvaltiota, jonka alueella vastuussa 
olevan ydinlaitoksen haltijan laitos sijaitsee, 
antamasta säännöksiä tämän yleissopimuk-
sen laajemmasta soveltamisesta. 

D. Korvataan yleissopimuksen 3 artikla 
seuraavasti: 

a) Ydinlaitoksen haltija on tämän yleisso-
pimuksen mukaisesti vastuussa ydinvahin-
gosta silloin, kun kyse ei ole: 

i) ydinvahingosta, joka on kohdistunut 
ydinlaitokseen itseensä tai tämän laitoksen 
alueella olevaan muuhun valmiiseen tai ra-
kenteilla olevaan ydinlaitokseen; eikä 

ii) ydinvahingosta, joka on kohdistunut 
edellä tarkoitettujen laitosten alueella ole-
vaan omaisuuteen, jota käytetään tai joka 
on tarkoitettu käytettäväksi sellaisten laitos-
ten yhteydessä, 

ja kun vahinko on todistettavasti aiheutu-
nut kyseisessä ydinlaitoksessa sattuneesta 
ydintapahtumasta tai siihen liittyy kyseises-
tä laitoksesta peräisin olevia ydinaineita, 
jollei 4 artiklan määräyksistä muuta johdu. 

b) Kun ydinvahinko on aiheutunut sekä 
ydintapahtumasta että muusta tapahtumasta, 
sitä osaa muun tapahtuman aiheuttamasta 
vahingosta, jota ei voida kohtuudella erottaa 
ydintapahtuman aiheuttamasta ydinvahin-
gosta, pidetään ydintapahtuman aiheutta-
mana ydinvahinkona. Kun ydinvahinko on 
aiheutunut sekä ydintapahtumasta että sel-
laisesta ionisoivasta säteilystä, jota tämä 
yleissopimus ei koske, tämän yleissopimuk-
sen määräykset eivät rajoita kyseiseen ioni-
soivaan säteilyyn liittyvien henkilöiden vas-
tuuta eivätkä muutoin vaikuta siihen. 
 
 

E. Numeroidaan yleissopimuksen 4 artik-
lan c ja d kohta uudelleen d ja e kohdaksi ja 
lisätään artiklaan seuraava uusi c kohta: 
 

c) Vastuu voi a kohdan i ja ii alakohdan ja 
b kohdan i ja ii alakohdan mukaisesti siirtyä 
toisen ydinlaitoksen haltijalle ainoastaan, 
jos kuljetettavilla ydinaineilla on kyseiselle 
ydinlaitoksen haltijalle välitöntä taloudellis-
ta merkitystä. 
 

 
 

b) Nothing in this Article shall prevent a 
Contracting Party in whose territory the nu-
clear installation of the operator liable is 
situated from providing for a broader scope 
of application of this Convention under its 
legislation. 

D. Article 3 shall be replaced by the fol-
lowing text: 

a) The operator of a nuclear installation 
shall be liable, in accordance with this Con-
vention, for nuclear damage other than: 

i) damage to the nuclear installation itself 
and any other nuclear installation, including 
a nuclear installation under construction, on 
the site where that installation is located; 
and 

ii) damage to any property on that same 
site which is used or to be used in connec-
tion with any such installation,  

upon proof that such damage was caused 
by a nuclear incident in such installation or 
involving nuclear substances coming from 
such installation, except as otherwise pro-
vided for in Article 4. 

b) Where nuclear damage is caused 
jointly by a nuclear incident and by an inci-
dent other than a nuclear incident, that part 
of the damage which is caused by such 
other incident, shall, to the extent that it is 
not reasonably separable from the nuclear 
damage caused by the nuclear incident, be 
considered to be nuclear damage caused by 
the nuclear incident. Where nuclear damage 
is caused jointly by a nuclear incident and 
by an emission of ionising radiation not 
covered by this Convention, nothing in this 
Convention shall limit or otherwise affect 
the liability of any person in connection 
with that emission of ionizing radiation. 

E. Paragraphs (c) and (d) of Article 4 
shall be renumbered as paragraphs (d) and 
(e) respectively and a new paragraph (c) 
shall be added to read as follows: 

c) The transfer of liability to the operator 
of another nuclear installation pursuant to 
paragraphs (a)(i) and (ii) and (b)(i) and (ii) 
of this Article may only take place if that 
operator has a direct economic interest in 
the nuclear substances that are in the course 
of carriage. 
7
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F. Korvataan yleissopimuksen 5 artiklan b 
ja d kohta seuraavasti: 

b) Jos ydinvahinko on kuitenkin aiheutu-
nut ydinlaitoksessa sattuneesta ydintapah-
tumasta, joka koskee vain ydinaineita, jotka 
on varastoitu sinne tilapäisesti kuljetuksen 
aikana, ydinlaitoksen haltija ei ole vastuus-
sa, jos toinen ydinlaitoksen haltija tai henki-
lö on 4 artiklan mukaan ydinvahingosta 
vastuussa. 

d) Jos useat ydinlaitoksen haltijat ovat 
tämän yleissopimuksen mukaan vastuussa 
samasta ydinvahingosta, he vastaavat siitä 
omasta ja toistensa puolesta, kuitenkin niin, 
että jos vastuu johtuu ydinvahingosta, joka 
on aiheutunut kuljetettavina olevia ydinai-
neita koskevasta ydintapahtumasta joko 
samassa kuljetusvälineessä tai, kun on ky-
symys kuljetuksen aikana tapahtuneesta ti-
lapäisestä varastoinnista, samassa ydinlai-
toksessa, mainittujen ydinlaitoksen haltijain 
yhteenlasketun vastuun enimmäismäärä on 
sama kuin korkein yksittäisen ydinlaitoksen 
haltijan vastuu on 7 artiklan mukaan. Mis-
sään tapauksessa ei ydinlaitoksen haltijan 
vastuu ydintapahtuman johdosta voi olla 
suurempi kuin hänen 7 artiklan mukainen 
vastuunsa. 
 

G. Korvataan yleissopimuksen 6 artiklan 
c, e ja g kohta seuraavasti: 

c) i)  Tämän yleissopimuksen määräykset 
eivät vaikuta: 

1. henkilön vastuuseen sellaisesta ydinta-
pahtumasta aiheutuneesta ydinvahingosta, 
josta ydinlaitoksen haltija ei 3 artiklan a 
kohdan tai 9 artiklan nojalla ole vastuussa 
tämän yleissopimuksen mukaan ja joka on 
johtunut tämän henkilön vahingoittamisen 
tarkoituksessa tekemästä toimesta tai lai-
minlyönnistä; 

2. kuljetusvälineen osana olevan reaktorin 
käyttöön asianmukaisesti luvan saaneen 
henkilön vastuuseen ydintapahtuman aihe-
uttamasta ydinvahingosta, jos ydinlaitoksen 
haltija ei ole vahingosta vastuussa 4 artiklan 
a kohdan iii alakohdan tai b kohdan iii ala-
kohdan mukaan. 

ii) Laitoksen haltija ei ole vastuussa tä-
män yleissopimuksen soveltamisalan ulko-
puolella olevista ydintapahtuman aiheutta-
mista ydinvahingoista. 

F. Paragraphs (b) and (d) of Article 5 
shall be replaced by the following text: 

b) Where, however, nuclear damage is 
caused by a nuclear incident occurring in a 
nuclear installation and involving only nu-
clear substances stored therein incidentally 
to their carriage, the operator of the nuclear 
installation shall not be liable where another 
operator or person is liable pursuant to Ar-
ticle 4. 

d) If nuclear damage gives rise to liability 
of more than one operator in accordance 
with this Convention, the liability of these 
operators shall be joint and several, pro-
vided that where such liability arises as a 
result of nuclear damage caused by a nu-
clear incident involving nuclear substances 
in the course of carriage in one and the 
same means of transport, or, in the case of 
storage incidental to the carriage, in one and 
the same nuclear installation, the maximum 
total amount for which such operators shall 
be liable shall be the highest amount estab-
lished with respect to any of them pursuant 
to Article 7. In no case shall any one opera-
tor be required, in respect of a nuclear inci-
dent, to pay more than the amount estab-
lished with respect to him pursuant to Arti-
cle 7. 

G. Paragraphs (c), (e) and (g) of Article 6 
shall be replaced by the following text: 

c) i) Nothing in this Convention shall af-
fect the liability: 

1. of any individual for nuclear damage 
caused by a nuclear incident for which the 
operator, by virtue of Article 3(a) or Article 
9, is not liable under this Convention and 
which results from an act or omission of 
that individual done with intent to cause 
damage; 
 

2. of a person duly authorised to operate a 
reactor comprised in a means of transport 
for nuclear damage caused by a nuclear in-
cident when an operator is not liable for 
such damage pursuant to Article 4(a)(iii) or 
(b)(iii). 
 

ii) The operator shall incur no liability 
outside this Convention for nuclear damage 
caused by a nuclear incident. 
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e) Jos ydinlaitoksen haltija osoittaa, että 
ydinvahinko on aiheutunut kokonaan tai 
osittain joko vahingonkärsineen törkeästä 
huolimattomuudesta tai vahingonkärsineen 
vahingoittamisen tarkoituksessa tekemästä 
toimesta tai laiminlyönnistä, toimivaltainen 
tuomioistuin voi vapauttaa ydinlaitoksen 
haltijan korvausvelvoitteesta kokonaan tai 
osittain kyseisen henkilön kärsimän vahin-
gon osalta, jos tämä on kansallisen lain mu-
kaan mahdollista. 

g) Siinä määrin kuin laitoksenhaltijalla on 
tämän artiklan f kohdan mukaan takautu-
misoikeus jotakin henkilöä vastaan, tällä 
henkilöllä ei ole tämän artiklan d kohdan 
mukaista oikeutta laitoksenhaltijaa vastaan. 

H. Korvataan yleissopimuksen 7 artikla 
seuraavasti: 

a) Kukin sopimusvaltio varmistaa lain-
säädäntönsä mukaisesti, että ydinlaitoksen 
haltijan vastuu yksittäisestä ydintapahtuman 
aiheuttamasta ydinvahingosta on vähintään 
700 miljoonaa euroa. 

b) Edellä a kohdan ja 21 artiklan c kohdan 
määräysten estämättä sopimusvaltio voi: 
 

i) vahvistaa ydinlaitokselle alhaisemman 
vastuun määrän, ottaen huomioon kyseessä 
olevan ydinlaitoksen luonteen ja seuraukset, 
joita sieltä peräisin olevalla ydintapahtu-
malla todennäköisesti olisi, edellyttäen kui-
tenkin, että tällä tavoin vahvistettu määrä 
on joka tapauksessa vähintään 70 miljoonaa 
euroa; ja ii) vahvistaa ydinaineiden kulje-
tukselle alhaisemman vastuun määrän otta-
en huomioon kuljetettavien ydinaineiden 
luonteen ja seuraukset, joita siitä peräisin 
olevalla ydintapahtumalla todennäköisesti 
olisi, edellyttäen kuitenkin, että tällä tavoin 
vahvistettu määrä on joka tapauksessa vä-
hintään 80 miljoonaa euroa. 

c) Korvaus, joka maksetaan ydintapahtu-
man ajankohtana kyseessä olevia ydinainei-
ta sisältäneelle kuljetusvälineelle aiheutu-
neesta ydinvahingosta, ei voi alentaa ydin-
laitoksen haltijan vastuuta muusta ydinva-
hingosta alle 80 miljoonan euron tai alle 
sellaisen korkeamman vastuun määrän, jos-
ta sopimusvaltion lainsäädännössä sääde-
tään. 

d) Sopimusvaltion alueella olevien ydin-
laitosten haltijoiden vastuun määrää, joka 

e) If the operator proves that the nuclear 
damage resulted wholly or partly either 
from the gross negligence of the person suf-
fering the damage or from an act or omis-
sion of such person done with intent to 
cause damage, the competent court may, if 
national law so provides, relieve the opera-
tor wholly or partly from his obligation to 
pay compensation in respect of the damage 
suffered by such person. 
 

g) If the operator has a right of recourse to 
any extent pursuant to paragraph (f) of this 
Article against any person, that person shall 
not, to that extent, have a right against the 
operator under paragraph (d) of this Article. 

H. Article 7 shall be replaced by the fol-
lowing text: 

a) Each Contracting Party shall provide 
under its legislation that the liability of the 
operator in respect of nuclear damage 
caused by any one nuclear incident shall not 
be less than 700 million euro. 

b) Notwithstanding paragraph (a) of this 
Article and Article 21(c), any Contracting 
Party may, 

i) having regard to the nature of the nu-
clear installation involved and to the likely 
consequences of a nuclear incident originat-
ing therefrom, establish a lower amount of 
liability for that installation, provided that 
in no event shall any amount so established 
be less than 70 million euro; and ii) having 
regard to the nature of the nuclear sub-
stances involved and to the likely conse-
quences of a nuclear incident originating 
therefrom, establish a lower amount of li-
ability for the carriage of nuclear sub-
stances, provided that in no event shall any 
amount so established be less than 80 mil-
lion euro. 

c) Compensation for nuclear damage 
caused to the means of transport on which 
the nuclear substances involved were at the 
time of the nuclear incident shall not have 
the effect of reducing the liability of the op-
erator in respect of other nuclear damage to 
an amount less than either 80 million euro, 
or any higher amount established by the 
legislation of a Contracting Party. 

d) The amount of liability of operators of 
nuclear installations in the territory of a 
9
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on vahvistettu a tai b kohdan mukaisesti 
taikka 21 artiklan c kohdan mukaisesti, sekä 
c kohdan mukaisia sopimusvaltion lainsää-
dännön säännöksiä sovelletaan ydinlaitos-
ten haltijoiden vastuuseen riippumatta siitä, 
missä ydintapahtuma sattuu. 
 

e) Sopimusvaltio voi asettaa alueensa 
kautta tapahtuvan ydinaineiden kuljetuksen 
ehdoksi sen, että ulkomaisen ydinlaitoksen 
haltijan vastuun enimmäismäärää korote-
taan, jos se katsoo, että vastuun määrä ei ole 
riittävä ydintapahtuman uhan kattamiseksi 
kuljetuksen aikana, edellyttäen kuitenkin, 
että tällä tavoin korotettu vastuun määrä ei 
ylitä kyseisen sopimusvaltion omalla alu-
eella sijaitsevien ydinlaitosten haltijoiden 
vastuun enimmäismäärää. 
 

f) Edellä e kohdan määräyksiä ei sovelle-
ta: 

i) merikuljetuksiin silloin, kun aluksilla 
on kansainvälisen oikeuden nojalla oikeus 
hätätilanteessa päästä sopimusvaltion sata-
maan tai oikeus viattomaan kauttakulkuun 
sen alueella; eikä 

ii) ilmakuljetuksiin silloin, kun ilma-
aluksilla on oikeus sopimuksen tai kansain-
välisen oikeuden nojalla lentää sopimusval-
tion alueen yli tai laskeutua sen alueelle. 

g) Silloin, kun yleissopimusta sovelletaan 
sen ulkopuoliseen valtioon 2 artiklan a koh-
dan iv alakohdan mukaisesti, sopimusvaltio 
voi vahvistaa ydinvahingon varalle vastuun 
määrän, joka on alempi kuin tämän artiklan 
tai 21 artiklan c kohdan mukaisesti vahvis-
tettu vastuun vähimmäismäärä, jos kyseinen 
valtio ei vastavuoroisesti myönnä samaa 
määrää vastaavaa etua. 

h) Tuomioistuimen määräämiä korkoja tai 
kulukorvauksia tähän yleissopimukseen pe-
rustuvien vahingonkorvauskanteiden osalta 
ei pidetä tässä yleissopimuksessa tarkoitet-
tuina vahingonkorvauksina, vaan ydinlai-
toksen haltijan on maksettava ne sen sum-
man lisäksi, joka hänen on maksettava tä-
män artiklan mukaisesti. 

i) Tässä artiklassa mainitut summat voi-
daan muuntaa kansalliseksi valuutaksi pyö-
ristettyinä. 

j) Kukin sopimusvaltio varmistaa, että 
vahingonkärsineiden oikeus vahingonkor-

Contracting Party established in accordance 
with paragraph (a) or (b) of this Article or 
with Article 21(c), as well as the provisions 

of any legislation of a Contracting Party 
pursuant to paragraph (c) of this Article 
shall apply to the liability of such operators 
wherever the nuclear incident occurs. 

e) A Contracting Party may subject the 
transit of nuclear substances through its ter-
ritory to the condition that the maximum 
amount of liability of the foreign operator 
concerned be increased, if it considers that 
such amount does not adequately cover the 
risks of a nuclear incident in the course of 
the transit, provided that the maximum 
amount thus increased shall not exceed the 
maximum amount of liability of operators 
of nuclear installations situated in its terri-
tory. 

f) The provisions of paragraph (e) of this 
Article shall not apply: 

i) to carriage by sea where, under interna-
tional law, there is a right of entry in cases 
of urgent distress into the ports of such 
Contracting Party or a right of innocent 
passage through its territory; or 

ii) to carriage by air where, by agreement 
or under international law, there is a right to 
fly over or land on the territory of such 
Contracting Party. 

g) In cases where the Convention is appli-
cable to a non-Contracting State in accor-
dance with Article 2 (a)(iv), any Contract-
ing Party may establish in respect of nu-
clear damage amounts of liability lower 
than the minimum amounts established un-
der this Article or under Article 21(c) to the 
extent that such State does not afford recip-
rocal benefits of an equivalent amount. 

h) Any interest and costs awarded by a 
court in actions for compensation under this 
Convention shall not be considered to be 
compensation for the purposes of this Con-
vention and shall be payable by the operator 
in addition to any sum for which he is liable 
in accordance with this Article. 
 

i) The sums mentioned in this Article may 
be converted into national currency in 
round figures. 

j) Each Contracting Party shall ensure that 
persons suffering damage may enforce their 
10
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vaukseen voidaan panna täytäntöön ilman, 
että heidän tarvitsee erikseen panna vireille 
oikeudenkäyntiä sen perusteella mistä va-
hingonkorvaukseen tarkoitetut varat ovat 
peräisin. 

I. Korvataan yleissopimuksen 8 artikla 
seuraavasti: 

a) Oikeus korvaukseen tämän yleissopi-
muksen mukaan vanhentuu, ellei kannetta 
ole pantu vireille: 

i) ihmishengen menetyksen ja henkilöva-
hingon osalta kolmenkymmenen vuoden 
kuluessa ydintapahtuman sattumisesta; 

ii) muun ydinvahingon osalta kymmenen 
vuoden kuluessa ydintapahtuman sattumi-
sesta. 

b) Kansallisessa lainsäädännössä voidaan 
kuitenkin määrätä a kohdan i tai ii alakoh-
dan mukaista vanhentumisaikaa pidemmäs-
tä vanhentumisajasta, jos se sopimusvaltio, 
jonka alueella vastuussa olevan ydinlaitok-
sen haltijan laitos sijaitsee, on ryhtynyt toi-
menpiteisiin kyseisen ydinlaitoksen haltijan 
vastuun kattamiseksi sellaisten vahingon-
korvauskanteiden osalta, jotka on pantu vi-
reille a kohdan i tai ii alakohdan mukaisen 
vanhentumisajan kulumisen jälkeen kysei-
sen pidemmän vanhentumisajan aikana. 

c) edellä b kohdan mukaisesti säädetyn 
pidemmän vanhentumisajan kuluessa vireil-
le pantu kanne ei kuitenkaan missään tapa-
uksessa saa vaikuttaa sellaisten henkilöiden 
oikeuteen saada vahingonkorvausta tämän 
yleissopimuksen nojalla, jotka ovat panneet 
vireille kanteen ydinlaitoksen haltijaa vas-
taan: 

i) kolmenkymmenen vuoden kuluessa 
henkilövahingon tai ihmishengen menetyk-
sen osalta; 

ii) kymmenen vuoden kuluessa muiden 
ydinvahinkojen osalta. 

d) Kansallisessa lainsäädännössä voidaan 
määrätä oikeudelle vahingonkorvaukseen 
vähintään kolmen vuoden pituinen vanhen-
tumisaika, joka lasketaan päivästä, jona va-
hingonkärsijä sai tiedon tai hänen olisi koh-
tuullista huolellisuutta noudattaen pitänyt 
saada tieto ydinvahingosta ja vastuussa ole-
vasta ydinlaitoksen haltijasta, edellyttäen, 
että a ja b kohdan mukaisesti määrättyjä 
vanhentumisaikoja ei ole ylitetty. 
 

rights to compensation without having to 
bring separate proceedings according to the 
origin of the funds provided for such com-
pensation. 
 

I. Article 8 shall be replaced by the fol-
lowing text: 

a) The right of compensation under this 
Convention shall be subject to prescription 
or extinction if an action is not brought, 

i) with respect to loss of life and personal 
injury, within thirty years from the date of 
the nuclear incident; 

ii) with respect to other nuclear damage, 
within ten years from the date of the nuclear 
incident. 

b) National legislation may, however, es-
tablish a period longer than that set out in 
sub-paragraph (i) or (ii) of paragraph (a) of 
this Article, if measures have been taken by 
the Contracting Party within whose territory 
the nuclear installation of the operator liable 
is situated to cover the liability of that op-
erator in respect of any actions for compen-
sation begun after the expiry of the period 
set out in sub-paragraph (i) or (ii) of para-
graph (a) of this Article and during such 
longer period. 

c) If, however, a longer period is estab-
lished in accordance with paragraph (b) of 
this Article, an action for compensation 
brought within such period shall in no case 
affect the right of compensation under this 
Convention of any person who has brought 
an action against the operator, 
 

i) within a thirty year period in respect of 
personal injury or loss of life; 
 

ii) within a ten year period in respect of 
all other nuclear damage. 

d) National legislation may establish a pe-
riod of not less than three years for the pre-
scription or extinction of rights of compen-
sation under the Convention, determined 
from the date at which the person suffering 
nuclear damage had knowledge, or from the 
date at which that person ought reasonably 
to have known of both the nuclear damage 
and the operator liable, provided that the 
periods established pursuant to paragraphs 
(a) and (b) of this Article shall not be ex-
11
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e) Kun 13 artiklan f kohdan ii alakohdan 
määräykset ovat sovellettavissa, oikeus va-
hingonkorvaukseen ei kuitenkaan vanhene, 
jos a, b tai d kohdan mukaisen vanhentu-
misajan kuluessa: 
 

i) kanne on, ennen kuin 17 artiklassa tar-
koitettu tuomioistuin on nimennyt toimival-
taisen tuomioistuimen, pantu vireille jossa-
kin sellaisessa tuomioistuimessa, joiden 
joukosta se voi valita toimivaltaisen tuo-
mioistuimen. Jos 17 artiklassa tarkoitettu 
tuomioistuin nimeää toimivaltaiseksi tuo-
mioistuimeksi jonkin muun kuin sen, jossa 
kanne on jo pantu vireille, se voi määrätä 
päivän, johon mennessä kanne on pantava 
vireille sen nimeämässä toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa; tai 

ii) kyseessä olevaa sopimusvaltiota on 
pyydetty esittämään 13 artiklan f kohdan ii 
alakohdan mukaisesti 17 artiklassa tarkoite-
tulle tuomioistuimelle pyyntö nimetä toimi-
valtainen tuomioistuin ja tämän nimeämisen 
jälkeen kanne on pantu vireille 17 artiklassa 
tarkoitetun tuomioistuimen määräämän ajan 
kuluessa. 

f) Jollei kansallisessa lainsäädännössä toi-
sin määrätä, on henkilöllä, joka on kärsinyt 
ydintapahtuman johdosta ydinvahingon ja 
joka on pannut korvauskanteen vireille täs-
sä artiklassa mainitussa määräajassa, oikeus 
muuttaa vaatimustaan, jos ydinvahinko on 
pahentunut määräajan päättymisen jälkeen, 
edellyttäen, että toimivaltainen tuomioistuin 
ei ole lopullisesti ratkaissut asiaa. 
 

J. Korvataan yleissopimuksen 9 artikla 
seuraavasti: 

Ydinlaitoksen haltija ei ole vastuussa 
ydintapahtuman aiheuttamasta ydinvahin-
gosta silloin, kun ydintapahtuma on suora-
naisesti johtunut aseellisesta selkkauksesta, 
vihollisuuksista, sisällissodasta tai kapinas-
ta. 

K. Korvataan yleissopimuksen 10 artikla 
seuraavasti: 

a) Ydinlaitoksen haltija on, kattaakseen 
tämän yleissopimuksen mukaisen vastuun, 
velvollinen ottamaan ja pitämään voimassa 
7 artiklan a tai b kohdan tai 21 artiklan c 
kohdan mukaiseen määrään asti vakuutuk-

ceeded.
e) Where the provisions of Article 13(f) 

(ii) are applicable, the right of compensa-
tion shall not, however, be subject to pre-
scription or extinction if, within the time 
provided for in paragraphs (a), (b) and (d) 
of this Article, 

i) prior to the determination by the Tribu-
nal referred to in Article 17, an action has 
been brought before any of the courts from 
which the Tribunal can choose; if the Tri-
bunal determines that the competent court is 
a court other than that before which such 
action has already been brought, it may fix 
a date by which such action has to be 
brought before the competent court so de-
termined; or 
 
 

ii) a request has been made to a Contract-
ing Party concerned to initiate a determina-
tion by the Tribunal of the competent court 
pursuant to Article 13(f) (ii) and an action is 
brought subsequent to such determination 
within such time as may be fixed by the 
Tribunal. 
 

f) Unless national law provides to the 
contrary, any person suffering nuclear dam-
age caused by a nuclear incident who has 
brought an action for compensation within 
the period provided for in this Article may 
amend his claim in respect of any aggrava-
tion of the nuclear damage after the expiry 
of such period, provided that final judge-
ment has not been entered by the competent 
court. 

J. Article 9 shall be replaced by the fol-
lowing text: 

The operator shall not be liable for nu-
clear damage caused by a nuclear incident 
directly due to an act of armed conflict, 
hostilities, civil war, or insurrection. 
 
 

K. Article 10 shall be replaced by the fol-
lowing text: 

a) To cover the liability under this Con-
vention, the operator shall be required to 
have and maintain insurance or other finan-
cial security of the amount established pur-
suant to Article 7(a) or 7(b) or Article 21(c) 
12
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sen tai muun taloudellisen takuun, joka 
luonteeltaan ja ehdoiltaan vastaa toimival-
taisen viranomaisen antamia määräyksiä. 

b) Jos ydinlaitoksen haltijan vastuun mää-
rää ei ole rajoitettu, sopimusvaltio, jonka 
alueella vastuussa olevan ydinlaitoksen hal-
tijan laitos sijaitsee, määrää rajan vastuussa 
olevan ydinlaitoksen haltijan taloudelliselle 
takuulle, edellyttäen, että näin määrätty raja 
on vähintään 7 artiklan a tai b kohdassa tar-
koitettu määrä. 

c) Sopimusvaltio, jonka alueella vastuus-
sa olevan ydinlaitoksen haltijan laitos sijait-
see, varmistaa ydinlaitoksen haltijaa vas-
taan vahvistettujen korvausvaatimusten 
täyttämisen niiltä osin kuin vakuutusta tai 
taloudellista takuuta ei ole tai se ei ole riit-
tävä korvausvaatimusten täyttämiseksi, va-
raamalla tähän tarkoitukseen riittävät varat, 
joiden määrä on vähintään 7 artiklan a koh-
dassa tai 21 artiklan c kohdassa tarkoitettu 
määrä. 

d) Vakuutuksenantaja tai se, joka on anta-
nut muun taloudellisen takuun, ei voi tila-
päisesti tai lopullisesti lakkauttaa a tai b 
kohdassa tarkoitettua vakuutusta tai muuta 
taloudellista takuuta jättämättä siitä enna-
kolta kirjallista ilmoitusta toimivaltaiselle 
viranomaiselle vähintään kahta kuukautta 
aikaisemmin tai, jos vakuutus tai taloudelli-
nen takuu koskee ydinaineiden kuljetusta, 
sinä aikana, jolloin kuljetus jatkuu. 

e) Vakuutuksen, jälleenvakuutuksen tai 
muun taloudellisen takuun perusteella mak-
settavia määriä ei voida käyttää muuhun 
tarkoitukseen kuin ydintapahtuman aiheut-
tamien ydinvahinkojen korvaamiseen. 

L. Korvataan yleissopimuksen 12 artikla 
seuraavasti: 

Vahingonkorvaukset, jotka on maksettava 
tämän yleissopimuksen mukaan, vakuutus- 
ja jälleenvakuutusmaksut, 10 artiklan edel-
lyttämän vakuutuksen, jälleenvakuutuksen 
tai muun taloudellisen takuun nojalla suori-
tettavat määrät sekä 7 artiklan h kohdassa 
tarkoitetut korot ja kulukorvaukset ovat va-
paasti siirrettävissä sopimusvaltioiden raha-
alueiden välillä. 

M. Korvataan yleissopimuksen 13 artikla 
seuraavasti: 

a) Jollei tässä artiklassa toisin määrätä, 
ainoastaan sen sopimusvaltion tuomiois-

and of such type and terms as the competent 
public authority shall specify. 

b) Where the liability of the operator is 
not limited in amount, the Contracting Party 
within whose territory the nuclear installa-
tion of the liable operator is situated shall 
establish a limit upon the financial security 
of the operator liable, provided that any 
limit so established shall not be less than 
the amount referred to in Article 7(a) or 
7(b). 

c) The Contracting Party within whose 
territory the nuclear installation of the liable 
operator is situated shall ensure the pay-
ment of claims for compensation for nu-
clear damage which have been established 
against the operator by providing the neces-
sary funds to the extent that the insurance or 
other financial security is not available or 
sufficient to satisfy such claims, up to an 
amount not less than the amount referred to 
in Article 7(a) or Article 21(c). 

d) No insurer or other financial guarantor 
shall suspend or cancel the insurance or 
other financial security provided for in 
paragraph (a) or (b) of this Article without 
giving notice in writing of at least two 
months to the competent public authority 
or, in so far as such insurance or other fi-
nancial security relates to the carriage of 
nuclear substances, during the period of the 
carriage in question. 

e) The sums provided as insurance, rein-
surance, or other financial security may be 
drawn upon only for compensation for nu-
clear damage caused by a nuclear incident. 
 

L. Article 12 shall be replaced by the fol-
lowing text: 

Compensation payable under this Con-
vention, insurance and reinsurance premi-
ums, sums provided as insurance, reinsur-
ance, or other financial security required 
pursuant to Article 10, and interest and 
costs referred to in Article 7(h), shall be 
freely transferable between the monetary 
areas of the Contracting Parties. 
 

M. Article 13 shall be replaced by the fol-
lowing text: 

a) Except as otherwise provided in this 
Article, jurisdiction over actions under Ar-
13
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tuimet, jonka alueella ydintapahtuma sattui, 
ovat toimivaltaisia käsittelemään 3 ja 4 ar-
tiklan sekä 6 artiklan a kohdan nojalla vi-
reille pantuja kanteita. 

b) Jos ydintapahtuma sattuu sopimusval-
tion talousvyöhykkeen alueella tai, jos so-
pimusvaltiolla ei ole talousvyöhykettä, sel-
laisella alueella, jonka rajat eivät ylittäisi ta-
lousvyöhykkeen rajoja, jos sillä olisi sellai-
nen, ainoastaan kyseisen sopimusvaltion 
tuomioistuimet ovat tämän yleissopimuksen 
toteuttamiseksi toimivaltaisia käsittelemään 
kyseisestä ydintapahtumasta johtuvat va-
hingonkorvauskanteet, edellyttäen, että ky-
seessä oleva sopimusvaltio on ilmoittanut 
järjestön pääsihteerille kyseisen alueen rajat 
ennen ydintapahtuman sattumista. Tämän 
kohdan määräyksiä ei tule tulkita siten, että 
ne mahdollistaisivat toimivallan käytön tai 
merivyöhykkeiden rajojen määrittämisen 
kansainvälisen merioikeuden vastaisella ta-
valla. 

c) Jos ydintapahtuma sattuu sopimusval-
tioiden alueen ulkopuolella tai se sattuu 
alueella, josta ei ole tehty b kohdan mukais-
ta ilmoitusta, taikka ydintapahtuman paikka 
ei ole varmuudella määrättävissä, sen sopi-
musvaltion tuomioistuimet, jonka alueella 
vastuussa olevan ydinlaitoksen haltijan lai-
tos sijaitsee, ovat toimivaltaisia käsittele-
mään vahingonkorvauskanteet. 
 
 

d) Jos ydintapahtuma sattuu alueella, jota 
koskee 17 artiklan d kohdassa tarkoitettu ti-
lanne, toimivaltaisia ovat ne tuomioistui-
met, jotka 17 artiklassa tarkoitettu tuomiois-
tuin on kyseessä olevan sopimusvaltion 
pyynnöstä nimennyt tuomioistuimiksi, joi-
den sijaintivaltiolla on läheisin yhteys ydin-
tapahtumaan ja jota sen seuraukset eniten 
koskevat. 

e) Tämän artiklan mukainen toimivallan 
käyttö tai b kohdan mukaisesti tehty alueen 
rajoja koskeva ilmoitus ei luo oikeuksia tai 
velvoitteita taikka ennakkotapausta vierek-
käisten tai vastakkaisten rannikkovaltioiden 
välisten merirajojen määrittämisen osalta. 
 

f) Jos useamman sopimusvaltion tuomio-
istuimet olisivat a, b tai c kohdan mukaan 
toimivaltaisia, on toimivalta: 

ticles 3, 4 and 6(a) shall lie only with the 
courts of the Contracting Party in whose 
territory the nuclear incident occurred. 
 

b) Where a nuclear incident occurs within 
the area of the exclusive economic zone of 
a Contracting Party or, if such a zone has 
not been established, in an area not exceed-
ing the limits of an exclusive economic 
zone were one to be established, jurisdic-
tion over actions concerning nuclear dam-
age from that nuclear incident shall, for the 
purposes of this Convention, lie only with 
the courts of that Party, provided that the 
Contracting Party concerned has notified 
the Secretary-General of the Organisation 
of such area prior to the nuclear incident. 

Nothing in this paragraph shall be inter-
preted as permitting the exercise of jurisdic-
tion or the delimitation of a maritime zone 
in a manner which is contrary to the inter-
national law of the sea. 

c) Where a nuclear incident occurs out-
side the territory of the Contracting Parties, 
or where it occurs within an area in respect 
of which no notification has been given 
pursuant to paragraph (b) of this Article, or 
where the place of the nuclear incident can-
not be determined with certainty, jurisdic-
tion over such actions shall lie with the 
courts of the Contracting Party in whose 
territory the nuclear installation of the op-
erator liable is situated. 

d) Where a nuclear incident occurs in an 
area in respect of which the circumstances 
of Article 17(d) apply, jurisdiction shall lie 
with the courts determined, at the request of 
a Contracting Party concerned, by the Tri-
bunal referred to in Article 17 as being the 
courts of that Contracting Party which is 
most closely related to and affected by the 
consequences of the incident. 

e) The exercise of jurisdiction under this 
Article as well as the notification of an area 
made pursuant to paragraph (b) of this Arti-
cle shall not create any right or obligation 
or set a precedent with respect to the de-
limitation of maritime areas between States 
with opposite or adjacent coasts. 

f) Where jurisdiction would lie with the 
courts of more than one Contracting Party 
by virtue of paragraph (a), (b) or (c) of this 
14
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i) silloin, kun ydintapahtuma on sattunut 

osittain kaikkien sopimusvaltioiden aluei-
den ulkopuolella ja osittain ainoastaan yh-
den sopimusvaltion alueella, tämän viimek-
si mainitun sopimusvaltion tuomioistuimil-
la; ja 

ii) muissa tapauksissa niillä tuomiois-
tuimilla, jotka 17 artiklassa tarkoitettu tuo-
mioistuin on kyseessä olevan sopimusvalti-
on pyynnöstä nimennyt tuomioistuimiksi, 
joiden sijaintivaltiolla on läheisin yhteys 
ydintapahtumaan ja jota sen seuraukset eni-
ten koskevat. 

g) Sopimusvaltio, jonka tuomioistuimet 
ovat toimivaltaisia käsittelemään vahingon-
korvauskanteita, varmistaa, että ydinvahin-
kojen osalta: 

i) mikä tahansa valtio voi panna vireille 
vahingonkorvauskanteen sellaisten henki-
löiden puolesta, jotka ovat kärsineet ydin-
vahingon ja jotka ovat kyseisen valtion kan-
salaisia tai joilla on kotipaikka tai asuin-
paikka kyseisen valtion alueella ja jotka 
ovat antaneet tähän suostumuksensa; ja 

ii) kuka tahansa henkilö voi panna vireille 
kanteen vahvistaakseen tähän yleissopi-
mukseen perustuvat oikeutensa, jotka on 
saatu sijaan tulon tai luovutuksen perusteel-
la. 

h) Sopimusvaltio, jonka tuomioistuimet 
ovat tämän yleissopimuksen mukaisesti 
toimivaltaisia, varmistaa, että ainoastaan 
yhdellä sen tuomioistuimista on toimivalta 
antaa päätös vahingonkorvauksista yksittäi-
sestä ydintapahtumasta johtuvan ydinva-
hingon osalta, ja tämä tuomioistuin määräy-
tyy kyseisen sopimusvaltion kansallisen 
lainsäädännön kriteerien mukaisesti. 

i) Tämän artiklan mukaisesti toimivaltai-
sen tuomioistuimen antama päätös tai yksi-
puolinen tuomio on, kun se voidaan panna 
täytäntöön tuomioistuimen soveltaman lain 
mukaisesti, täytäntöönpanokelpoinen myös 
jokaisessa muussa sopimusvaltiossa niin 
pian kuin asianomaisen sopimusvaltion 
määräämät muodollisuudet on täytetty. Asi-
an aineellista sisältöä ei saa tutkia uudel-
leen. Edellä olevat määräykset eivät koske 
päätöksiä, jotka eivät ole lainvoimaisia. 
 

j) Jos vahingonkorvauskanne pannaan vi-

Article, jurisdiction shall lie, 
i) if the nuclear incident occurred partly 

outside the territory of any Contracting 
Party and partly in the territory of a single 
Contracting Party, with the courts of that 
Contracting Party; and 
 

ii) in any other case, with the courts de-
termined, at the request of a Contracting 
Party concerned, 

by the Tribunal referred to in Article 17 
as being the courts of that Contracting Party 
which is most closely related to and af-
fected by the consequences of the incident. 

g) The Contracting Party whose courts 
have jurisdiction shall ensure that in rela-
tion to actions for compensation of nuclear 
damage: 

i) any State may bring an action on behalf 
of persons who have suffered nuclear dam-
age, who are nationals of that State or have 
their domicile or residence in its territory, 
and who have consented thereto; and 
 
 

ii) any person may bring an action to en-
force rights under this Convention acquired 
by subrogation or assignment. 
 
 

h) The Contracting Party whose courts 
have jurisdiction under this Convention 
shall ensure that only one of its courts shall 
be competent to rule on compensation for 
nuclear damage arising from any one nu-
clear incident, the criteria for such selection 
being determined by the national legislation 
of such Contracting Party. 
 

i) Judgements entered by the competent 
court under this Article after trial, or by de-
fault, shall, when they have become en-
forceable under the law applied by that 
court, become enforceable in the territory of 
any of the other Contracting Parties as soon 
as the formalities required by the Contract-
ing Party concerned have been complied 
with. The merits of the case shall not be the 
subject of further proceedings. The forego-
ing provisions shall not apply to interim 
judgements. 

j) If an action is brought against a Con-
15
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reille sopimusvaltiota vastaan tämän yleis-
sopimuksen nojalla, kyseinen sopimusvaltio 
ei voi vedota oikeudelliseen koskematto-
muuteen tämän artiklan mukaisesti toimi-
valtaisessa tuomioistuimessa, lukuun otta-
matta täytäntöönpanotoimia. 

N. Korvataan yleissopimuksen 14 artiklan 
b kohta seuraavasti: 

b) "Kansallisella lailla" ja "kansallisella 
lainsäädännöllä" tarkoitetaan sen valtion 
kansallista lakia tai lainsäädäntöä, jonka 
tuomioistuimet ovat tämän yleissopimuksen 
mukaisesti toimivaltaisia käsittelemään 
ydintapahtumasta johtuvia vahingonkor-
vauskanteita, ei kuitenkaan tällaisiin vahin-
gonkorvauskanteisiin liittyviä lainvalinta-
säännöksiä. Kyseistä lakia tai lainsäädäntöä 
sovelletaan kaikkiin sekä asiasisältöä että 
menettelyjä koskeviin kysymyksiin, joita ei 
erityisesti säännellä tällä yleissopimuksella. 

O. Korvataan yleissopimuksen 15 artiklan 
b kohta seuraavasti: 

b) Niiltä osin kuin ydinvahingosta mak-
settava vahingonkorvaus ylittää 7 artiklan a 
kohdassa mainitun 700 miljoonan euron 
summan, voidaan sellainen toimenpide to-
teuttaa missä muodossa tahansa, vaikka si-
ten poikettaisiin tämän yleissopimuksen 
määräyksistä. 

P. Lisätään yleissopimuksen 16 artiklan 
jälkeen seuraava uusi 16 a artikla: 

16 a artikla 
Tämä yleissopimus ei vaikuta sopimus-

valtion oikeuksiin ja velvoitteisiin, joita sil-
lä on yleisen kansainvälisen oikeuden nojal-
la. 

Q. Korvataan yleissopimuksen 17 artikla 
seuraavasti: 

a) Mikäli kahden tai useamman sopimus-
valtion välillä syntyy riita tämän yleissopi-
muksen tulkinnasta tai soveltamisesta, rii-
dan osapuolet keskustelevat ratkaistakseen 
riidan neuvotteluin tai muulla rauhanomai-
sella keinolla. 
 

b) Jos a kohdassa tarkoitettua riitaa ei ole 
ratkaistu kuuden kuukauden kuluessa siitä 
päivästä, jona jokin sen osapuolista on il-
moittanut riidan olemassaolosta, sopimus-
valtiot kokoontuvat auttaakseen riidan osa-
puolia pääsemään rauhanomaiseen ratkai-
suun. 

tracting Party under this Convention, such 
Contracting Party may not, except in re-
spect of measures of execution, invoke any 
jurisdictional immunities before the court 
competent in accordance with this Article. 
 

N. Paragraph (b) of Article 14 shall be re-
placed by the following text: 

b) “National law” and “national legisla-
tion” mean the law or the national legisla-
tion of the court having jurisdiction under 
this Convention over claims arising out of a 
nuclear incident, excluding the rules on 
conflict of laws relating to such claims. 
That law or legislation shall apply to all 
matters both substantive and procedural not 
specifically governed by this Convention. 
 
 
 

O. Paragraph (b) of Article 15 shall be re-
placed by the following text: 

b) In so far as compensation for nuclear 
damage is in excess of the 700 million euro 
referred to in Article 7(a), any such measure 
in whatever form may be applied under 
conditions which may derogate from the 
provisions of this Convention. 
 

P. A new Article 16bis shall be added af-
ter Article 16 as follows: 

Article 16bis 
This Convention shall not affect the rights 

and obligations of a Contracting Party un-
der the general rules of public international 
law. 

Q. Article 17 shall be replaced by the fol-
lowing text: 

a) In the event of a dispute arising be-
tween two or more Contracting Parties con-
cerning the interpretation or application of 
this Convention, the parties to the dispute 
shall consult with a view to settling the dis-
pute by negotiation or other amicable 
means. 

b) Where a dispute referred to in para-
graph (a) is not settled within six months 
from the date upon which such dispute is 
acknowledged to exist by any party thereto, 
the Contracting Parties shall meet in order 
to assist the parties to the dispute to reach a 
friendly settlement. 
16
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c) Jos riitaa ei ole ratkaistu kolmen kuu-
kauden kuluessa b kohdassa tarkoitetusta 
kokouksesta, riita saatetaan minkä tahansa 
riidan osapuolen pyynnöstä ratkaistavaksi 
Euroopan ydinenergiatuomioistuimeen, jo-
ka on perustettu 20 päivänä joulukuuta 
1957 tehdyllä yleissopimuksella turvalli-
suusvalvonnan järjestämisestä ydinenergian 
alalla. 

d) Merivyöhykkeiden rajojen määrittä-
mistä koskevat riidat eivät kuulu tämän 
yleissopimuksen soveltamisalaan. 

R. Korvataan yleissopimuksen 18 artikla 
seuraavasti: 

a) Tämän yleissopimuksen määräyksiin 
voi tehdä varaumia milloin tahansa ennen 
sen ratifiointia tai hyväksymistä tai siihen 
liittymistä taikka, sellaisten alueiden osalta, 
jotka mainitaan 23 artiklan mukaisessa il-
moituksessa, ennen kyseisen ilmoituksen 
antamista, ja varaumat ovat hyväksyttävissä 
ainoastaan, jos allekirjoittajavaltiot ovat 
nimenomaisesti hyväksyneet varaumien eh-
dot. 

b) Nimenomaista hyväksyntää ei vaadita 
sellaiselta allekirjoittajavaltiolta, joka ei itse 
ole ratifioinut tai hyväksynyt tätä yleisso-
pimusta kahdentoista kuukauden kuluessa 
siitä päivästä, jona järjestön pääsihteeri on 
ilmoittanut sille varaumasta 24 artiklan mu-
kaisesti. 

c) Tämän artiklan mukaisesti hyväksytty 
varauma voidaan perua milloin tahansa il-
moittamalla siitä järjestön pääsihteerille. 
 

S. Korvataan yleissopimuksen 19 artikla 
seuraavasti: 

a) Tämä yleissopimus on ratifioitava tai 
hyväksyttävä. Ratifioimis- tai hyväksymis-
kirjat talletetaan järjestön pääsihteerin huos-
taan. 
 

b) Tämä yleissopimus tulee voimaan, kun 
vähintään viisi allekirjoittajaa on tallettanut 
ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa. Kunkin 
yleissopimuksen myöhemmin ratifioivan tai 
hyväksyvän allekirjoittajavaltion osalta se 
tulee voimaan, kun allekirjoittajavaltio tal-
lettaa ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa. 
 

T. Korvataan yleissopimuksen 20 artikla 
seuraavasti: 

c) Where no resolution to the dispute has 
been reached within three months of the 
meeting referred to in paragraph (b), the 
dispute shall, upon the request of any party 
thereto, be submitted to the European Nu-
clear Energy Tribunal established by the 
Convention of 20 December 1957 on the 
Establishment of a Security Control in the 
Field of Nuclear Energy. 

d) Disputes concerning the delimitation of 
maritime boundaries are outside the scope 
of this Convention. 

R. Article 18 shall be replaced by the fol-
lowing text: 

a) Reservations to one or more of the pro-
visions of this Convention may be made at 
any time prior to ratification, acceptance or 
approval of, or accession to, this Conven-
tion or prior to the time of notification un-
der Article 23 in respect of any territory or 
territories mentioned in the notification, and 
shall be admissible only if the terms of 
these reservations have been expressly ac-
cepted by the Signatories. 

b) Such acceptance shall not be required 
from a Signatory which has not itself rati-
fied, accepted or approved this Convention 
within a period of twelve months after the 
date of notification to it of such reservation 
by the Secretary-General of the Organisa-
tion in accordance with Article 24. 

c) Any reservation admitted in accordance 
with this Article may be withdrawn at any 
time by notification addressed to the Secre-
tary-General of the Organisation. 

S. Article 19 shall be replaced by the fol-
lowing text: 

a) This Convention shall be subject to 
ratification, acceptance or approval. Instru-
ments of ratification, acceptance or ap-
proval shall be deposited with the Secre-
tary-General of the Organisation. 

b) This Convention shall come into force 
upon the deposit of instruments of ratifica-
tion, acceptance or approval by not less 
than five of the Signatories. For each Signa-
tory ratifying, accepting or approving there-
after, this Convention shall come into force 
upon the deposit of its instrument of ratifi-
cation, acceptance or approval. 

T. Article 20 shall be replaced by the fol-
lowing text: 
17
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Tämän yleissopimuksen muutokset hy-
väksytään kaikkien sopimusvaltioiden yh-
teisestä sopimuksesta. Muutokset tulevat 
voimaan, kun kaksi kolmasosaa sopimus-
valtioista on ratifioinut tai hyväksynyt ne. 
Kunkin muutokset myöhemmin ratifioivan 
tai hyväksyvän sopimusvaltion osalta ne tu-
levat voimaan ratifioimis- tai hyväksymis-
päivänä. 

U. Lisätään yleissopimuksen 21 artiklaan 
seuraava uusi c kohta: 

c) Tämän yleissopimuksen 7 artiklan a 
kohdan määräyksistä riippumatta sellainen 
hallitus, joka ei ole allekirjoittanut tätä 
yleissopimusta ja joka liittyy siihen 1 päi-
vän tammikuuta 1999 jälkeen, voi lainsää-
däntönsä mukaisesti määrätä, että ydinlai-
toksen haltijan vastuuta yksittäisen ydinta-
pahtuman aiheuttamasta ydinvahingosta 
voidaan rajoittaa enintään viiden vuoden 
ajaksi tämän yleissopimuksen muuttamises-
ta 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöy-
täkirjan voimaantulosta lukien siten, että 
vastuun määrä on kuitenkin kyseisen siir-
tymäkauden aikana sattuneen ydintapahtu-
man osalta vähintään 350 miljoonaa euroa. 

V. Numeroidaan yleissopimuksen 22 ar-
tiklan c kohta uudelleen d kohdaksi ja lisä-
tään artiklaan seuraava uusi c kohta: 

c) Sopimusvaltiot keskustelevat keske-
nään kunkin tämän yleissopimuksen voi-
maantuloa seuraavan viiden vuoden ajan-
jakson kuluttua kaikista niiden yhteisiin 
etuihin liittyvistä ongelmista, joita tämän 
yleissopimuksen soveltamisesta johtuu, se-
kä erityisesti mahdollisesta tarpeesta nostaa 
tämän yleissopimuksen mukaisia vastuun ja 
taloudellisten takuiden määriä. 

W. Korvataan yleissopimuksen 23 artik-
lan b kohta seuraavasti: 

b) Allekirjoittajavaltio tai sopimusvaltio 
voi tämän yleissopimuksen allekirjoittaes-
saan, ratifioidessaan tai hyväksyessään tai 
siihen liittyessään taikka milloin tahansa 
myöhemmin ilmoittaa järjestön pääsihtee-
rille, että tätä yleissopimusta sovelletaan 
sellaisiin ilmoituksessa mainittuihin valtion 
alueisiin, joihin tätä yleissopimusta ei so-
vellettaisi a kohdan mukaisesti, mukaan lu-
kien sellaiset alueet, joiden kansainvälisistä 
suhteista se vastaa. Tällainen ilmoitus voi-
daan perua minkä tahansa siinä mainitun 

Amendments to this Convention shall be 
adopted by mutual agreement of all the 
Contracting Parties. They shall come into 
force when ratified, accepted or approved 
by two-thirds of the Contracting Parties. 
For each Contracting Party ratifying, ac-
cepting or approving thereafter, they shall 
come into force at the date of such ratifica-
tion, acceptance or approval. 

U. A new paragraph (c) shall be added to 
Article 21 to read as follows: 

c) Notwithstanding Article 7(a), where a 
Government which is not a Signatory to this 
Convention accedes to this Convention af-
ter 1 January 1999, it may provide under its 
legislation that the liability of an operator in 
respect of nuclear damage caused by any 
one nuclear incident may be limited, for a 
maximum period of five years from the date 
of the adoption of the Protocol of 12 Febru-
ary 2004 to amend this Convention, to a 
transitional amount of not less than 350 
million euro in respect of a nuclear incident 
occurring within that period. 
 
 

V. Paragraph (c) of Article 22 shall be re-
numbered as paragraph (d) and a new para-
graph (c) shall be added to read as follows: 

c) The Contracting Parties shall consult 
each other at the expiry of each five year 
period following the date upon which this 
Convention comes into force, upon all 
problems of common interest raised by the 
application of this Convention, and in par-
ticular, to consider whether increases in the 
liability and financial security amounts un-
der this Convention are desirable. 

W. Paragraph (b) of Article 23 shall be 
replaced by the following text: 

b) Any Signatory or Contracting Party 
may, at the time of signature, ratification, 
acceptance or approval of, or accession to, 
this Convention or at any later time, notify 
the Secretary-General of the Organisation 
that this Convention shall apply to those of 
its territories, including the territories for 
whose international relations it is responsi-
ble, to which this Convention is not appli-
cable in accordance with paragraph (a) of 
this Article and which are mentioned in the 
notification. Any such notification may, in 
18
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alueen osalta ilmoittamalla siitä kahtatoista 
kuukautta aikaisemmin järjestön pääsihtee-
rille. 
 

X. Korvataan yleissopimuksen 24 artikla 
seuraavasti: 

Järjestön pääsihteeri ilmoittaa kaikille al-
lekirjoittajavaltioille ja yleissopimukseen 
liittyvien valtioiden hallituksille kunkin ra-
tifioimis-, hyväksymis-, liittymis- tai irtisa-
nomiskirjan vastaanottamisesta, ja 13 artik-
lan b kohdan ja 23 artiklan mukaisista il-
moituksista, johtokomitean 1 artiklan a 
kohdan ii ja iii alakohdan sekä b kohdan 
mukaisesti tekemistä päätöksistä, tämän 
yleissopimuksen voimaantulopäivästä, sen 
muutosten sisällöstä sekä muutosten voi-
maantulopäivästä, sekä kaikista 18 artiklan 
mukaisesti tehdyistä varaumista. 

Y. Korvataan käsite "vahinko" käsitteellä 
"ydinvahinko" seuraavissa artikloissa: 
 

4 artiklan a ja b kohta 
5 artiklan a ja c kohta 
6 artiklan a, b, d, f ja h kohta 
Z. Korvataan ranskankielisen toisinnon 4 

artiklan ensimmäisessä lauseessa sana 
"stockage" sanalla "entreposage" ja samassa 
artiklassa sana "transportées" sanoilla "en 
cours de transport". Korvataan englannin-
kielisen toisinnon 6 artiklan h kohdassa sa-
na "workmen's" sanalla "workers'". 
 

AA. Poistetaan yleissopimuksen II liite. 
 

II 
a) Tämän pöytäkirjan määräykset ovat sen 

osapuolten keskinäisissä suhteissa vahin-
gonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla 29 
päivänä heinäkuuta 1960 tehdyn, 28 päivä-
nä tammikuuta 1964 tehdyllä lisäpöytäkir-
jalla ja 16 päivänä marraskuuta 1982 teh-
dyllä pöytäkirjalla muutetun yleissopimuk-
sen (jäljempänä "yleissopimus") erottama-
ton osa, josta tästä lähtien käytetään nimeä 
vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alal-
la 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehty, 28 
päivänä tammikuuta 1964 tehdyllä lisäpöy-
täkirjalla, 16 päivänä marraskuuta 1982 
tehdyllä pöytäkirjalla ja... päivänä …kuuta 
… tehdyllä pöytäkirjalla muutettu yleisso-
pimus. 

respect of any territory or territories men-
tioned therein, be withdrawn by giving 
twelve months’ notice to that effect to the 
Secretary-General of the Organisation. 

X. Article 24 shall be replaced with the 
following text: 

The Secretary-General of the Organisa-
tion shall give notice to all Signatories and 
acceding Governments of the receipt of any 
instrument of ratification, acceptance, ap-
proval, accession or withdrawal, of any no-
tification under Articles 13(b) and 23, of 
decisions of the Steering Committee under 
Article 1(a)(ii), 1(a)(iii) and 1(b), of the 
date on which this Convention comes into 
force, of the text of any amendment thereto 
and the date on which such amendment 
comes into force, and of any reservation 
made in accordance with Article 18. 

Y. The term “damage” appearing in the 
following articles shall be replaced by the 
term “nuclear damage”: 

Article 4(a) and (b) 
Article 5(a) and (c) 
Article 6(a), (b), (d), (f) and (h) 
Z. In the first sentence of Article 4 of the 

French text the word “stockage” shall be 
replaced by the word “entreposage”, and in 
this same Article the word “transportées” is 
replaced by the words “en cours de trans-
port”. In paragraph (h) of Article 6 of the 
English text, the word “workmen’s” shall 
be replaced by the word “workers”. 

AA. Annex II of the Convention shall be 
deleted. 

II. 
a) The provisions of this Protocol shall, as 

between the Parties thereto, form an inte-
gral part of the Convention on Third Party 
Liability in the Field of Nuclear Energy of 
29 July 1960, as amended by the Additional 
Protocol of 28 January 1964 and by the Pro-
tocol of 16 November 1982 (hereinafter re-
ferred to as the “Convention”), which shall 
be known as the “Convention on Third 
Party Liability in the Field of Nuclear En-
ergy of 29 July 1960, as amended by the 
Additional Protocol of 28 January 1964, by 
the Protocol of 16 November 1982 and by 
the Protocol of”        . 
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b) Tämä pöytäkirja on ratifioitava tai hy-
väksyttävä. Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat 
talletetaan Taloudellisen yhteistyön ja kehi-
tyksen järjestön pääsihteerin huostaan. 
 
 

c) Tämän pöytäkirjan allekirjoittajavalti-
ot, jotka ovat jo ratifioineet yleissopimuk-
sen tai liittyneet siihen, ilmaisevat aiko-
muksensa ratifioida tai hyväksyä tämä pöy-
täkirja mahdollisimman pian. Muut tämän 
pöytäkirjan allekirjoittajavaltiot sitoutuvat 
ratifioimaan tai hyväksymään sen samanai-
kaisesti kuin ne ratifioivat yleissopimuksen. 

d) Tämä pöytäkirja on avoinna liittymistä 
varten yleissopimuksen 21 artiklan määrä-
ysten mukaisesti. Liittyminen yleissopi-
mukseen hyväksytään ainoastaan, jos siihen 
liittyvä valtio samalla liittyy myös tähän 
pöytäkirjaan. 

e) Tämän pöytäkirja tulee voimaan yleis-
sopimuksen 20 artiklan määräysten mukai-
sesti. 

f) Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön pääsihteeri ilmoittaa kaikille alle-
kirjoittajavaltioille ja liittyvien valtioiden 
hallituksille kaikkien tämän pöytäkirjan ra-
tifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen 
vastaanottamisesta. 

 

b) This Protocol shall be subject to ratifi-
cation, acceptance or approval. An instru-
ment of ratification, acceptance or approval 
shall be deposited with the Secretary-
General of the Organisation for Economic 
Cooperation and Development. 

c) The Signatories of this Protocol who 
have already ratified or acceded to the Con-
vention express their intention to ratify, ac-
cept or approve this Protocol as soon as 
possible. The other Signatories of this Pro-
tocol undertake to ratify, accept or approve 
it at the same time as they ratify the Con-
vention. 

d) This Protocol shall be open for acces-
sion in accordance with the provisions of 
Article 21 of the 

Convention. Accessions to the Conven-
tion will be accepted only if they are ac-
companied by accession to this Protocol. 

e) This Protocol shall come into force in 
accordance with the provisions of Article 
20 of the Convention. 

f) The Secretary-General of the Organisa-
tion for Economic Co-operation and Devel-
opment shall give notice to all Signatories 
and acceding Governments of the receipt of 
any instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession to this Protocol. 
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