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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

►M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ευρατόµ) αριθ. 1209/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιουνίου 2000
περί προσδιορισµού των διαδικασιών για την εξέταση των ανακοινώσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 41 της συνθήκης Ευρατόµ ◄
(ΕΕ L 138 της 9.6.2000, σ. 12)

Τροποποιείται από:
Επίσηµη Εφηµερίδα
αριθ.
►M1 Κανονισµός (Ευρατόµ) αριθ. 1352/2003 της Επιτροπής της 23ης
Ιουλίου 2003
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ευρατόµ) αριθ. 1209/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Ιουνίου 2000
περί προσδιορισµού των διαδικασιών για την εξέταση των ανακοινώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 41 της συνθήκης Ευρατόµ

▼B

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τις διατάξεις της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 41,
τις διατάξεις του κανονισµού (Ευρατόµ) αριθ. 2587/1999 του
Συµβουλίου, της 2ας ∆εκεµβρίου 1999, περί καθορισµού των
σχεδίων επενδύσεων τα οποία πρέπει να ανακοινώνονται στην
Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 41 της συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Είναι αρµοδιότητα της Επιτροπής στο βαθµό που είναι αναγκαίο
για την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία της ανατίθενται
βάσει του κεφαλαίου 4 της συνθήκης, να προσδιορίσει τις διαδικασίες για την εκπλήρωση της υποχρέωσης, που επιβάλλεται
από το άρθρο 41 στα πρόσωπα και στις επιχειρήσεις, να ανακοινώνουν σχέδια επενδύσεων που αφορούν τις νέες εγκαταστάσεις,
καθώς και τις αντικαταστάσεις ή µετατροπές οι οποίες ανταποκρίνονται κατά τη φύση και σπουδαιότητα σε κριτήρια
καθοριζόµενα από το Συµβούλιο,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

▼M1
Άρθρο 1
1.
Τα σχέδια επενδύσεων που αφορούν νέες εγκαταστάσεις,
καθώς και αντικαταστάσεις ή µετατροπές οι οποίες ανταποκρίνονται κατά τη φύση και σπουδαιότητα στα κριτήρια που
καθορίζονται στον κανονισµό (Ευρατόµ) αριθ. 2587/1999, ανακοινώνονται στην Επιτροπή µε το έντυπο το οποίο παρατίθεται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Το έντυπο υποβάλλεται σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή.
2.
Η Επιτροπή ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα ή τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις σχετικά µε
την παραλαβή της ανακοίνωσης.
▼B
Άρθρο 2
Η υποχρέωση να ανακοινώνονται στην Επιτροπή τα σχέδια επενδύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 41 της συνθήκης βαρύνει τα
πρόσωπα και τις επιχειρήσεις που εµπίπτουν στους βιοµηχανικούς κλάδους οι οποίοι αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ της
συνθήκης, όσον αφορά όλες τις ήδη υφιστάµενες ή σχεδιαζόµενες εγκαταστάσεις εντός της Κοινότητας (σε ενδεδειγµένες
περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα τους εκτός
Κοινότητας απαλλάσσονται της υποχρέωσης αυτής από τις
τοπικές διαχειριστικές αρχές).
Άρθρο 3
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες οι οποίες πρέπει να ανακοινωθούν σύµφωνα µε το άρθρο 41 της συνθήκης έχουν ήδη
(1) ΕΕ L 315 της 9.12.1999, σ. 1.

2000R1209 — EL — 20.08.2003 — 001.001 — 3
▼B
παρασχεθεί στο πλαίσιο της υποβολής γενικών δεδοµένων βάσει
του άρθορυ 37 της συνθήκης, η ανακοίνωση µπορεί να περιορίζεται σε παραποµπή στη εν λόγω προηγούµενη υποβολή και,
επιπλέον, όλες οι λοιπές πληροφορίες που πρέπει να ανακοινώνονται σύµφωνα µε το περιεχόµενο του εντύπου το οποίο
επισυνάπτεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
▼M1
Άρθρο 3α
1.
Η Επιτροπή εξετάζει την ανακοίνωση µόλις την παραλάβει.
Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της µε σύσταση.
2.
Εφόσον η Επιτροπή, ύστερα από εξέταση, διαπιστώσει ότι
τα σχέδια επενδύσεων που ανακοινώθηκαν δεν εγείρουν αµφιβολίες προς τους στόχους και τη συµµόρφωση προς την συνθήκη
Ευρατόµ, καταχωρίζει την εν λόγω διαπίστωση και εκφράζει τις
απόψεις της µε θετική σύσταση την οποία κοινοποιεί στα ενδιαφερόµενα πρόσωπα, επιχειρήσεις και κράτη µέλη.
3.
Εφόσον η Επιτροπή, ύστερα από εξέταση, διαπιστώσει ότι
εγείρονται αµφιβολίες ως προς τους στόχους και τη συµµόρφωση
προς τη συνθήκη Ευρατόµ, κινεί διαδικασία λεπτοµερούς
εξέτασης προκειµένου να συζητήσει διεξοδικά όλες τις πτυχές
του σχεδίου επένδυσης που αφορούν τους στόχους της συνθήκης
Ευρατόµ.
4.
Η σύσταση σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και η δροµολόγηση της διαδικασίας λεπτοµερούς εξέτασης, η οποία
αναφέρεται στην παράγραφο 3, πραγµατοποιούνται εντός δύο
µηνών. Η περίοδος αυτή αρχίζει την εποµένη της παραλαβής
της πλήρους ανακοίνωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού και του κανονισµού (Ευρατόµ) αριθ. 2587/
1999. Η ανακοίνωση θεωρείται πλήρης εφόσον εντός δύο µηνών
από την παραλαβή της, ή από την παραλαβή οιασδήποτε αίτησης
συµπληρωµατικών πληροφοριών, η Επιτροπή δεν ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες.
5.
Εφόσον η Επιτροπή δεν διατυπώσει σύσταση σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 ή δεν έχει ενεργήσει εντός της περιόδου που
ορίζεται στην παράγραφο 4, το σχέδιο επένδυσης θεωρείται
σύµφωνο προς τους στόχους και τις διατάξεις της συνθήκης
Ευρατόµ.
Άρθρο 3β
1.
Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι οι πληροφορίες που παρέσχε
το ενδιαφερόµενο πρόσωπο ή επιχείρηση, όσον αφορά το σχέδιο
επένδυσης που έχει ανακοινωθεί, είναι ελλιπείς, ζητά όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες. Εφόσον το ενδιαφερόµενο πρόσωπο ή
επιχείρηση απαντήσει στο αίτηµα, η Επιτροπή ενηµερώνει το
ενδιαφερόµενο πρόσωπο ή την επιχείρηση ότι παρέλαβε την
απάντηση.
2.
Εφόσον το ενδιαφερόµενο πρόσωπο ή επιχείρηση δεν
παράσχει τις ζητούµενες πληροφορίες εντός της προθεσµίας που
έχει τάξει η Επιτροπή ή εφόσον παράσχει ελλιπείς πληροφορίες, η Επιτροπή αποστέλλει υπόµνηση µε την οποία ορίζεται
κατάλληλη πρόσθετη προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να
διαβιβασθούν οι πληροφορίες.
Άρθρο 3γ
1.
Όταν κινεί τη διαδικασία λεπτοµερούς εξέτασης, η
Επιτροπή συνοψίζει τα σχετικά πραγµατικά και νοµικά περιστατικά και συµπεριλαµβάνει προκαταρκτική εκτίµηση του
σχεδίου επένδυσης ως προς τους στόχους και τις διατάξεις της
συνθήκης Ευρατόµ και σύµφωνα µε τον κανονισµό (Eυρατόµ)
αριθ. 2587/1999. Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα
ή επιχειρήσεις να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους και να
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συζητήσουν περαιτέρω µε την Επιτροπή εντός καθορισµένης
περιόδου, η οποία κανονικά δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες.
2.
Τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα ή επιχειρήσεις δεν θα πρέπει
να εφαρµόζουν το σχέδιο επένδυσης πριν η Επιτροπή διατυπώσει
σύσταση σχετικά µε το σχέδιο ή πριν θεωρηθεί ότι το σχέδιο
είναι σύµφωνο προς τους στόχους και τις διατάξεις της συνθήκης
Ευρατόµ όπως προβλέπεται στο άρθρο 3α παράγραφος 5.
Άρθρο 3δ
1.
Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει, ύστερα από συζητήσεις ή/
και ύστερα από τροποποίηση του σχεδίου επένδυσης από το
ενδιαφερόµενο πρόσωπο ή επιχείρηση, ότι το σχέδιο επένδυσης
είναι σύµφωνο προς τους στόχους και τις διατάξεις της συνθήκης
Ευρατόµ, διατυπώνει τις απόψεις της σε σύσταση την οποία
κοινοποιεί στα ενδιαφερόµενα πρόσωπα, επιχειρήσεις και
κράτη µέλη.
2.
Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει, ύστερα από συζητήσεις ή/
και ύστερα από τροποποίηση του σχεδίου επένδυσης από το
ενδιαφερόµενο πρόσωπο ή επιχείρηση, ότι το σχέδιο επένδυσης
που έχει ανακοινωθεί δεν είναι σύµφωνο προς τους στόχους και
τις διατάξεις της συνθήκης Ευρατόµ, διατυπώνει τις απόψεις της
σε σύσταση την οποία κοινοποιεί στα ενδιαφερόµενα πρόσωπα,
επιχειρήσεις και κράτη µέλη.
3.
Οι απόψεις σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 διατυπώνονται µόλις αρθούν οι αµφιβολίες που αναφέρονται στο άρθρο
3α παράγραφος 3. Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε προσπάθεια,
στο µέτρο του δυνατού, ώστε να εκδώσει σύσταση εντός
περιόδου έξι µηνών από τη δροµολόγηση της διαδικασίας λεπτοµερούς εξέτασης.
4.
Εφόσον εκπνεύσει η προθεσµία που αναφέρεται στην
παράγραφο 3, και κατόπιν σχετικού αιτήµατος του ενδιαφερόµενου προσώπου ή επιχείρησης, η Επιτροπή διατυπώνει, εντός
δύο µηνών, τη σύστασή της µε βάση τις πληροφορίες που
διαθέτει.
Άρθρο 3ε
Aφού διατυπώσει τη σύστασή της για το συγκεκριµένο σχέδιο
επένδυσης, η Επιτροπή παρακολουθεί και, εφόσον κρίνεται
σκόπιµο, συζητά µε τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις για τα συγκεκριµένα µέτρα που έλαβαν ή προτίθενται να λάβουν σύµφωνα µε
τη σύσταση της Επιτροπής.
Άρθρο 3στ
Η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει τη σύσταση που εξέδωσε
σύµφωνα µε τα άρθρα 3α και 3δ, εφόσον οι πληροφορίες οι
οποίες αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την εν λόγω
σύσταση είναι ανακριβείς, αφού προηγουµένως δώσει τη δυνατότητα στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο ή επιχείρηση να
διατυπώσει παρατηρήσεις.
Πριν ανακαλέσει τη σύστασή της και διατυπώσει νέα σύσταση, η
Επιτροπή κινεί τη διαδικασία λεπτοµερούς εξέτασης σύµφωνα µε
το άρθρο 3α παράγραφος 3.
▼B
Άρθρο 4
Οποιαδήποτε πραγµατοποιούµενη αλλαγή κατά την εκτέλεση
των σχεδίων επενδύσεων που έχουν ανακοινωθεί στην Επιτροπή
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό αποτελεί αντικείµενο περαιτέρω ανακοίνωσης υπό τους ίδιους όρους.
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Άρθρο 4α
Η Επιτροπή διαβιβάζει στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο ή
επιχείρηση που έχει ανακοινώσει το σχέδιο επενδύσεων τυχόν
παρατηρήσεις ή απόψεις τρίτων µερών σχετικά µε το σχέδιο
επενδύσεων οι οποίες θα επηρεάσουν την άποψη της Επιτροπής.
Άρθρο 4β
1.
Η Επιτρoπή, µε τη συναίνεση των ενδιαφερόµενων κρατών
µελών, πρoσώπων και επιχειρήσεων, δηµoσιεύει τα σχέδια επενδύσεων πoυ της έχoυν ανακoινωθεί, καθώς και τις συστάσεις που
διατύπωσε σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.
2.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά µε την
εφαρµογή των διαφόρων συστάσεων που έχει διατυπώσει, καθώς
και των συγκεκριµένων µέτρων που έχουν ληφθεί από τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα ή επιχειρήσεις για να συµµορφωθούν προς
τις απόψεις της Επιτροπής.
Στην έκθεση τηρούνται, εφόσον χρειάζεται, οι κανόνες περί
επαγγελµατικού απόρρητου, εάν τελικά δεν δοθεί η συναίνεση
που αναφέρεται στο άρθρο 44 της συνθήκης Ευρατόµ.
▼B
Άρθρο 5
Οποιαδήποτε αλλαγή επιφέρεται στο προαναφερθέν έντυπο
δηµοσιεύεται από την Επιτροπή στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 6
Ο κανονισµός αριθ. 1 της Επιτροπής της ΕΚΑΕ, της 5ης Νοεµβρίου 1958 (1), καταργείται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος κανονισµού.
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από
τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του
και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.

(1) ΕΕ 25 της 27.11.1958, σ. 511/58.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
(υπόδειγµα)
Βιοµηχανικοί τοµείς που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ της
συνθήκης

Τοµείς δραστηριότητες 1 έως
13

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται

1.1. Όνοµα και διεύθυνση του προσώπου ή της επιχείρησης
που ανακοινώνει το σχέδιο επένδυσης και, ενδεχοµένως,
όνοµα αρµοδίου προσώπου στο οποίο µπορούν να τεθούν,
εν ανάγκη, συµπληρωµατικές ερωτήσεις.
1.2. Ονοµασία του σχεδίου επένδυσης.
1.3. Βιοµηχανικοί τοµείς στους οποίους εµπίπτει το σχέδιο
επένδυσης σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της συνθήκης.
1.4. Πρόκειται να είναι νέα εγκατάσταση, αντικατάσταση ή
µετατροπή;
1.5. Παραποµπή σε έγγραφα που έχουν ανακοινωθεί
προηγουµένως στην Ευρατόµ όσον αφορά το σχέδιο επένδυσης (ηµεροµηνία αλληλογραφίας).
1.6. Όνοµα και διεύθυνση του (των) προσώπου(-ων) ή της
(των) επιχείρησης (επιχειρήσεων):
α) που θα εκµεταλλεύεται(ονται) την εγκατάσταση·
β) που θα προπαρασκευάσει το σχέδιο για την εγκατάσταση·
γ) που θα επιβλέψει και θα επιθεωρήσει την εκτέλεση
του έργου·
δ) που θα είναι ο κύριος υπεύθυνος για την προµήθεια
του εξοπλισµού.
1.7. Μέθοδοι χρηµατοδότησης.
1.8. Γεωγραφική θέση.
1.9. Σύντοµη περιγραφή και γενικά σχέδια.
1.10. Κόστος της αρχικής εγκατάστασης (σε ευρώ) και κατανοµή των κυρίων στοιχείων του κόστους.
1.11. Προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα για την ανάθεση των
κυριοτέρων παραγγελιών, τις εγκαταστάσεις και την έναρξη
λειτουργίας, ιδιαίτερα τη σύναψη των αρχικών συµβάσεων
µε προµηθευτές της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών, καθώς και προγραµµατιζόµενη ηµεροµηνία θέσης σε
λειτουργία.
1.12. Περιγραφή των σχεδίων, εάν υπάρχουν, για τον παροπλισµό της εγκατάστασης.
1.13. Επίσηµη κρατική αρχή που χορηγεί τις άδειες για την
κατασκευή και τη λειτουργία: διάρκεια της άδειας λειτουργίας.
1.14. Σύντοµη περιγραφή των προγραµµάτων έρευνας και
ανάπτυξης, εάν προβλέπονται.

Όλοι οι τοµείς εκτός του 11
(αντιδραστήρες)

2.1. Σύνθεση και φύση της παραγωγής· ετήσια δυναµικότητα.
2.2. Κύρια χαρακτηριστικά της εγκατάστασης.
2.3. Εάν προτείνεται επέκταση της εγκατάστασης, αναφέρατε µε ποια διαδικασία, σε ποιο χρονικό διάστηµα και σε
ποιο ποσοστό προγραµµατίζεται να αλλάξει η ετήσια
παραγωγή.
2.4. Σε περίπτωση που δεν προγραµµατίζεται επέκταση,
αναφέρατε κατά πόσον, λαµβανοµένων υπόψη των τοπικών
και άλλων περιστάσεων, είναι δυνατόν να αυξηθεί η ετήσεια
παραγωγική δυναµικότητα και, εάν ναι, σε ποιον βαθµό.
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Βιοµηχανικοί τοµείς που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ της
συνθήκης

Τοµέας 11

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται

3.1. Ονοµασία του τύπου του προβλεπόµενου αντιδραστήρα
και κυριότερης(-ες) χρήση(-εις).
3.2. Κύρια χαρακτηριστικά της εγκατάστασης.
3.3. Κύρια χαρακτηριστικά των στοιχείων καυσίµου που
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν.
3.4. Χαρακτηριστικά του επιβραδυντή και του ανακλαστήρα.
3.5. Χαρακτηριστικά του πρωτεύοντος ψυκτικού µέσου και
του δευτερεύνοντος ψυκτικού µέσου.

Τοµείς 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10·
ενδεχοµένως 12, 13

4.1. Προτεινόµενη σύνθεση και ετήσια ποσότητα των κυριοτέρων προµηθειών που χρειάζονται για τη λειτουργία της
µονάδας, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων ισχύος, µε
αναφορά των προτεινοµένων προµηθευτών.

Τοµείς 4, 5, 7, 8, 11, 12· ενδοχοµένως 13

5.1. Εάν είναι σχετικό, συµπληρωµατικά δεδοµένα για τη
θέση της εγκατάστασης.

Τοµέας 1

6.1. Γεωλογία του κοιτάσµατος που πρόκειται να αξιοποιηθεί.
6.2. Βεβαιωµένα αποθέµατα του κοιτάσµατος που πρόκειται
να αξιοποιηθεί.
6.3. Εκτιµώµενα αποθέµατα του κοιτάσµατος που πρόκειται
να αξιοποιηθεί.
6.4. Βεβαιωµένα και εκτιµώµενα αποθέµατα για ολόκληρη
την παραχώρηση.

Τοµέας 5

7.1. Περιγραφή των στοιχείων καυσίµου.

