
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET   ISSN 1457-067X

1

Muu asiaMnrovvvvArbets- och näringsministeriets meddelandeom det förbehåll som gjorts och det meddelande som lämnats i samband med ratificeringen av det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins områdetUtgiven i Helsingfors den 30 december 2021

115/2021

Arbets- och näringsministeriets meddelande
om det förbehåll som gjorts och det meddelande som lämnats i samband med ratifi-
ceringen av det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av 
Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins om-

rådet

Arbets- och näringsministeriet meddelar att Finland i samband med ratificeringen av
det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av Pariskonventionen
av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område har gjort följande för-
behåll enligt artikel 18 i konventionen och lämnat följande meddelande enligt artikel 13
stycke b i konventionen:

“In accordance with Article 18 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, by the Protocol of 16 November 1982 and by the Protocol of 12 February 2004, Fin-
land, without prejudice to Article 2(a)(iii), reserves the right to establish in respect of nu-
clear damage suffered in the territory of, or in any maritime zones established in accord-
ance with international law of, or on board a ship or aircraft registered by, a State other
than Finland, amounts of liability lower than the minimum amount established under Ar-
ticle 7(a) to the extent that such other State does not afford reciprocal benefits of an equiv-
alent amount.

Finland, pursuant to Article 13(b) 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 Jan-
uary 1964, by the Protocol of 16 November 1982 and by the Protocol of 12 February 2004,
hereby notifies, that the area of the exclusive economic zone of Finland is the one that has
been determined by the lists of geographical coordinates that have been deposited on 11
January 2005 with the Secretary-General of the United Nations in accordance with Article
75 of the United Nations Convention on the Law of the Sea.”

Förbehållet och meddelandet har lämnats till generalsekreteraren för Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling den 17 december 2021.

Helsingfors den 22 december 2021
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