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►B

►M1 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (Euratom) nr 1209/2000
av den 8 juni 2000
om förfaranden för granskning av underrättelser enligt artikel 41 i Euratomfördraget ◄
(EGT L 138, 9.6.2000, s. 12)

Ändrad genom:
Officiella tidningen

►M1 Kommissionens förordning (Euratom) nr 1352/2003 av den 23 juli 2003
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▼B
▼M1
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (Euratom) nr 1209/2000
av den 8 juni 2000
om förfaranden för granskning av underrättelser enligt artikel 41 i
Euratomfördraget
▼B
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av bestämmelserna i Fördraget om upprättandet av
Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 41 i detta,
med beaktande av bestämmelserna i rådets förordning (Euratom) nr
2587/1999 av den 2 december 1999 om vilka investeringsprojekt som
skall meddelas kommissionen i enlighet med artikel 41 i Fördraget om
upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (1), och
av följande skäl:
För att kommissionen skall kunna fullgöra den uppgift som åligger den
enligt kapitel IV i fördraget bör den fastställa närmare föreskrifter för
hur personer och företag skall fullgöra den upplysningsplikt de har
enligt artikel 41 i fråga om investeringsprojekt som avser nya anläggningar, återanskaffningar eller omställningar, i de fall projekten till sin
art och omfattning uppfyller de kriterier som rådet har fastställt.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

▼M1
Artikel 1
1.
Kommissionen skall underrättas med hjälp av den blankett som
finns i bilagan till denna förordning om investeringsprojekt som avser
nya anläggningar, återanskaffningar eller omställningar, om projekten
till sin art och omfattning uppfyller de kriterier som fastställs i förordning (Euratom) nr 2587/1999.
Blanketten kan lämnas in i pappersformat eller elektroniskt.
2.
Kommissionen skall utan dröjsmål underrätta berörda personer
eller företag om att den har mottagit en underrättelse.
▼B
Artikel 2
Skyldigheten att underrätta kommissionen om de investeringsprojekt
som nämns i artikel 41 i fördraget åligger personer och företag verksamma inom de industrigrenar som är upptagna på listan i bilaga II
till fördraget i fråga om anläggningar som redan är uppförda eller skall
uppföras inom gemenskapen, (skyldigheten skall i tillämpliga fall fullgöras av den lokala företagsledningen när det rör sig om företag som
har sitt säte utanför gemenskapen).
Artikel 3
Då upplysningar, som skall lämnas i enlighet med artikel 41 i
fördraget, redan har tillhandahållits i samband med inlämnandet av
allmänna upplysningar enligt artikel 37 i samma fördrag, får underrättelsen begränsas till att omfatta en hänvisning till ett sådant
föregående inlämnande, under förutsättning att det omfattar alla upplysningar som skall lämnas enligt punkterna i den blankett som bifogas
denna förordning.

(1) EGT L 315, 9.12.1999, s. 1.
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▼M1
Artikel 3a
1.
Kommissionen skall granska underrättelsen så snart den har
mottagits. Den skall framföra sina synpunkter i form av en rekommendation.
2.
Om kommissionen, efter en granskning, anser att det ifrågavarande investeringsprojektet inte ger upphov till några tvivel med
hänsyn till målen för och iakttagandet av Euratomfördraget, skall den
notera detta och uttrycka sina synpunkter genom en rekommendation
till de berörda personerna, företagen och den berörda medlemsstaten.
3.
Om kommissionen, efter en granskning, anser att det ifrågavarande investeringsprojektet ger upphov till tvivel om målen för och
iakttagandet av Euratomfördraget, skall den inleda ett utförligt undersökningsförfarande för att ytterligare överlägga om alla aspekter av
investeringsprojektet som avser målen i det fördraget.
4.
Rekommendationen i enlighet med punkt 2 och inledandet av det
utförliga undersökningsförfarande som avses i punkt 3 skall genomföras inom två månader. Perioden skall börja dagen efter mottagandet
av en fullständig underrättelse i enlighet med bestämmelserna i denna
förordning och förordning (Euratom) nr 2587/1999. Underrättelsen
skall anses vara fullständig om kommissionen inte begär in ytterligare
upplysningar inom två månader från det att den mottog underrättelsen
eller infordrade kompletterande upplysningar.
5.
Om kommissionen varken har lagt fram någon rekommendation i
enlighet med punkt 2 eller vidtagit åtgärder inom den period som
fastställs i punkt 4, skall investeringsprojektet anses förenligt med
målen för och bestämmelserna i Euratomfördraget.
Artikel 3b
1.
Om kommissionen anser att den har erhållit ofullständiga
uppgifter av den berörda personen eller det berörda företaget
beträffande ett investeringsprojekt som den underrättats om, skall den
begära alla nödvändiga ytterligare upplysningar. Om den berörda
personen eller företaget besvarar en sådan begäran, skall kommissionen
underrätta den personen eller företaget om att den mottagit svaret.
2.
Om den berörda personen eller det berörda företaget inte lämnar
de begärda uppgifterna inom den tidsfrist som har föreskrivits av
kommissionen eller lämnar ofullständiga uppgifter, skall kommissionen
sända en påminnelse i vilken den skall ange en lämplig ytterligare tidsfrist inom vilken uppgifterna skall lämnas.
Artikel 3c
1.
När det utförliga undersökningsförfarandet inleds skall kommissionen göra en sammanfattning av de berörda sak- och rättsfrågorna
som skall inbegripa en preliminär bedömning av investeringsprojektet
med hänsyn till bestämmelserna i och målen för Euratomfördraget och
rådets förordning (Euratom) nr 2587/1999. Kommissionen skall
uppmana de berörda personerna eller företagen att komma in med sina
kommentarer och ytterligare överlägga med kommissionen inom en
fastställd tidsfrist som normalt inte skall överstiga två månader.
2.
Berörda personer och företag rekommenderas att inte genomföra
investeringsprojektet innan kommissionen har lagt fram sin rekommendation om det ifrågavarande projektet eller innan detta kan anses vara
förenligt med målen för och bestämmelserna i Euratomfördraget som
avses i artikel 3a.5.
Artikel 3d
1.
Om kommissionen efter överläggningar och/eller ändringar
utförda av den berörda personen eller det berörda företaget finner att
investeringsprojektet är förenligt med målen för och bestämmelserna i
Euratomfördraget, skall den ange sina synpunkter genom en rekommendation som skall meddelas till de berörda personerna, företagen
och den berörda medlemsstaten.
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▼M1
2.
Om kommissionen efter överläggningar och/eller ändringar
utförda av den berörda personen eller det berörda företaget finner att
det ifrågavarande investeringsprojektet inte är förenligt med målen för
och bestämmelserna i Euratomfördraget, skall den ange sina synpunkter
genom en rekommendation som skall meddelas till de berörda personerna, företagen och den berörda medlemsstaten.
3.
Synpunkterna enligt punkterna 1 och 2 skall fastställas så snart de
tvivel som avses i artikel 3a.3 undanröjts. Kommissionen skall i möjligaste mån sträva efter att anta en rekommendation inom sex månader
efter det att det utförliga undersökningsförfarandet har inletts.
4.
När den period som avses i punkt 3 har löpt ut, och om den
berörda personen eller företaget begär detta, skall kommissionen inom
två månader utfärda sin rekommendation på grundval av de uppgifter
som den har tillgång till.
Artikel 3e
Efter det att rekommendationen om det ifrågavarande investeringsprojektet har utfärdats skall kommissionen övervaka och, där så är
lämpligt, överlägga med personerna eller företagen om de särskilda
åtgärder som vidtagits eller planeras i enlighet med kommissionens
rekommendation.
Artikel 3f
Kommissionen får återkalla en rekommendation som utfärdats i
enlighet med artiklarna 3a och 3d, om de uppgifter som var av
avgörande betydelse för rekommendationen var oriktiga och efter det
att berörda personer eller företag har fått möjlighet att lämna
synpunkter till kommissionen.
Innan den återkallar sin rekommendation och antar en ny rekommendation skall kommissionen inleda ett utförligt undersökningsförfarande i
enlighet med artikel 3a.3.
▼B
Artikel 4
Även ändringar, som företagits under genomförandet av investeringsprojekt som meddelats kommissionen i enlighet med denna
förordning, skall meddelas på samma sätt.
▼M1
Artikel 4a
Kommissionen skall till personer eller företag som underrättat kommissionen om ett investeringsprojekt vidarebefordra eventuella synpunkter
och anmärkningar från tredje part avseende det investeringsprojektet,
om dessa synpunkter och anmärkningar kommer att påverka kommissionens rekommendation.
Artikel 4b
1.
Med samtycke från de berörda medlemsstaterna, personerna och
företagen skall kommissionen offentliggöra de investeringsprojekt som
den har underrättats om samt de rekommendationer som utfärdats i
enlighet med denna förordning.
2.
Kommissionen skall offentliggöra en årlig rapport om genomförandet av de olika rekommendationerna och de särskilda åtgärder
som vidtagits av berörda personer och företag som svar på kommissionens synpunkter.
Där så är nödvändigt skall denna rapport att respektera reglerna om
yrkeshemlighet, om det samtycke som det hänvisas till i artikel 44 i
Euratomfördraget slutligen inte ges.
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▼B
Artikel 5
Ändringar av ovannämnda blankett skall offentliggöras av kommissionen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Artikel 6
Europeiska atomenergigemenskapens kommissions förordning nr 1 av
den 5 november 1958 (1), upphör att gälla när denna förordning träder
i kraft.
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla
medlemsstater.

(1) EGT 25, 27.11.1958, s. 511/58.
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▼B
BILAGA
INVESTERINGSPROJEKT
(mall)
Industrigrenar som är upptagna på
listan i bilaga II till fördraget

Industrigrenarna 1–13

Upplysningar som skall lämnas

1.1 Namn och adress på den person eller det företag som lämnar
upplysningarna om investeringsprojektet samt i tillämpliga fall
namn på en kontaktperson som vid behov kan besvara ytterligare
frågor.
1.2 Namn på investeringsprojektet.
1.3 Industrigrenar som investeringsprojektet hänförs till enligt
bilaga II till fördraget.
1.4 Är det fråga om en ny installation, återanskaffning eller
omställning?
1.5 Hänvisningar till handlingar som tidigare överlämnats till
Euratom och som avser investeringsprojektet (skrivelsens datum).
1.6 Namn och adress för person(er) eller företag som skall
a) driva anläggningen,
b) projektera anläggningen,
c) övervaka och besiktiga projektets genomförande,
d) vara huvudansvarig(a) för leverans av utrustning.
1.7 Finansieringssätt.
1.8 Lokalisering.
1.9 Kortfattad beskrivning och översiktsriktningar.
1.10 Kostnader för den första installationen (i euro) och uppdelning av dem på huvudkomponenter.
1.11 Föreslagen tidsplan för viktigare beställningar, installationer
och driftstart, med särskild tonvikt på de första leveransavtalen
som ingås med leverantörer i samband med påbörjandet av byggnadsarbetena; ange också planerat datum för idrifttagandet.
1.12 Beskrivning av eventuella planer för avveckling av anläggningen.
1.13 Statlig myndighet som utfärdar tillstånd för uppförande och
drift; driftstillståndets giltighetstid.
1.14 Kortfattad beskrivning av eventuella program för forskning
och utveckling.

Alla industrigrenar utom nr 11
(kärnreaktorer)

2.1 Produktionens sammansättning och art; årlig kapacitet.
2.2 Anläggningens viktigare specifikationer.
2.3 Om man avser att utvidga anläggningen, skall anges genom
vilken process, under vilken tidsperiod och i vilken proportion
den årliga produktionen planeras att förändras.
2.4 Om ingen utvidgning planeras, skall anges huruvida en ökning
av den årliga produktionskapaciteten är möjlig med hänsyn till
lokala förhållanden och andra omständigheter, och i så fall i
vilken omfattning.

Industrigren 11

3.1 Namn och typ för reaktor som planeras och huvudsakliga
användningsområden (ett eller flera).
3.2 Anläggningens viktigare specifikationer.
3.3 Viktigare specifikationer hos de bränsleelement som skall
användas.
3.4 Moderatorns och reflektorns specifikationer.
3.5 Specifikationer för primärt och sekundärt kylmedium.

Industrigrenarna 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 och 10 samt i tillämpliga fall
12 och 13

4.1 Föreslagen sammansättning och årlig mängd av viktigare
försörjningsslag som behövs för driften av anläggningen, inklusive
elkraftbehov; förslag på leverantörer skall anges.
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▼B
Industrigrenar som är upptagna på
listan i bilaga II till fördraget

Upplysningar som skall lämnas

Industrigrenarna 4, 5, 7, 8, 11
och 12 samt i tillämpliga fall 13

5.1 I tillämpliga fall kompletterande uppgifter om anläggningens
lokalisering.

Industrigren 1

6.1 Geologi för fyndigheten som skall utvinnas.
6.2 Säkert fastställda mängder av fyndigheten som skall utvinnas.
6.3 Uppskattade mängder av fyndigheten som skall utvinnas.
6.4 Säkert fastställda och uppskattade mängder av fyndigheten för
brytningstillståndet som helhet.

Industrigren 5

7.1 Beskrivning av bränsleelement.

