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Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

▼M1

►B

KOMISIJAS REGULA (Euratom) Nr. 1209/2000

(2000. gada 8. jūnijs),
ar ko nosaka procedūras Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 41. pantā noteikto
paziņojumu izskatīšanai
(OV L 138, 9.6.2000, lpp. 12)

Grozīta ar:
Oficiālais Vēstnesis
Nr.
►M1

Komisijas Regula (EURATOM) Nr. 1352/2003 (2003. gada 23. jūlijs)

L 192

Lappuse
15

Datums
31.7.2003
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▼B
▼M1
KOMISIJAS REGULA (Euratom) Nr. 1209/2000
(2000. gada 8. jūnijs),
ar ko nosaka procedūras Eiropas Atomenerģijas kopienas
dibināšanas līguma 41. pantā noteikto paziņojumu izskatīšanai

▼B

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo
īpaši tā 41. pantu,
ņemot vērā noteikumus, kas paredzēti Padomes 1999. gada 2. decembra
Regulā (Euratom) Nr. 2587/1999 (1), ar ko nosaka, par kuriem ieguldījumu projektiem, ievērojot līguma 41. pantu, jāpaziņo Komisijai,
tā kā:
Komisija tādā mērā, cik vajadzīgs, lai izpildītu uzdevumu, kas tai uzlikts
saskaņā ar līguma IV nodaļu, atbild par to, lai noteiktu procedūru,
saskaņā ar kuru īsteno ar 41. pantu personām un uzņēmumiem uzlikto
pienākumu paziņot par ieguldījumu projektiem jaunos objektos un arī
par tādiem aizstāšanas vai pārveidošanas gadījumiem, kas pēc veida un
apjoma atbilst Padomes noteiktajiem kritērijiem,
IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

▼M1
1. pants
1.
Par ieguldījumu projektiem, kas attiecas uz jauniem objektiem un
arī uz aizstāšanu vai pārveidošanu, kura pēc veida un apjoma atbilst
kritērijiem, kas noteikti ar Regulu (Euratom) Nr. 2587/1999, paziņo
Komisijai, izmantojot veidlapu, kuras paraugs ir šīs regulas pielikumā.
Šo veidlapu var iesniegt izdrukas formā vai elektroniski.

▼B

2.
Par paziņojuma saņemšanu Komisija tūlīt informē attiecīgās
personas vai uzņēmumus.

2. pants
Pienākums informēt Komisiju par ieguldījumu projektiem, kas minēti
līguma 41. pantā, attiecas uz personām un uzņēmumiem, kuri attiecībā
uz jebkuru Kopienā izveidotu vai veidojamu objektu veic rūpnieciskas
darbības, kas iekļautas līguma II pielikumā (attiecīgos gadījumos, ja
uzņēmumu mītne ir ārpus Kopienas, šo pienākumu pilda vietējā vadība).
3. pants
Ja informācija, kas nododama, ievērojot 41. pantu, jau ir nodota, iesniedzot vispārīgus datus saskaņā ar līguma 37. pantu, tad paziņojumā var
aprobežoties ar norādi uz iepriekš iesniegto informāciju un papildus
sniegt pārējo informāciju, kura paredzēta veidlapā šīs regulas pielikumā.
▼M1
3.a pants
1.
Komisija paziņojumu izskata tūlīt pēc tā saņemšanas. Tā izsaka
savu viedokli ieteikumā.
(1) OV L 315, 9.12.1999., 1. lpp.
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▼M1
2.
Ja Komisija pēc paziņojuma izskatīšanas konstatē, ka paziņotā
ieguldījumu projekta atbilstība Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam un tā mērķiem rada šaubas, tā minēto konstatējumu
dokumentē un izsaka savu viedokli ieteikumā, kuru dara zināmu attiecīgajām personām, uzņēmumiem vai dalībvalstij.
3.
Ja Komisija pēc izskatīšanas konstatē, ka paziņotā ieguldījumu
projekta atbilstība Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam
un tā mērķiem rada šaubas, tā sāk detalizētas izskatīšanas procedūru, lai
sīkāk visos aspektos apspriestu ieguldījumu projektu, kas attiecas uz šā
līguma mērķiem.
4.
Ieteikums saskaņā ar 2. punktu ir jāsniedz un 3. punktā minētā
detalizētā izskatīšanas procedūra ir jāsāk divu mēnešu laikā. Minētais
periods sākas nākamajā dienā pēc tam, kad ir saņemts pilnīgs paziņojums, kas atbilst šīs Regulas un Regulas (Euratom) Nr. 2587/1999
noteikumiem. Paziņojumu uzskata par pabeigtu, ja divu mēnešu laikā
pēc tā vai jebkuras citas pieprasītas papildu informācijas saņemšanas
Komisija nepieprasa nekādu papildu informāciju.
5.
Ja Komisija saskaņā ar 2. punktu nav izdevusi ieteikumu un nav
rīkojusies 4. punktā minētajā termiņā, ieguldījumu projekts ir uzskatāms
par atbilstīgu Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma
mērķiem un noteikumiem.
3.b pants
1.
Ja Komisija atzīst, ka attiecīgās personas vai uzņēmuma sniegtā
informācija par paziņoto ieguldījumu projektu ir nepilnīga, tā pieprasa
visu vajadzīgo informāciju. Ja attiecīgā persona vai uzņēmums atbild uz
šādu pieprasījumu, Komisija informē šo personu vai uzņēmumu par
atbildes saņemšanu.
2.
Ja attiecīgā persona vai dalībvalsts nesniedz pieprasīto informāciju
Komisijas noteiktajā termiņā vai sniedz nepilnīgu informāciju, Komisija
nosūta atgādinājumu, paredzot attiecīgu papildu termiņu informācijas
sniegšanai.
3.c pants
1.
Sākot detalizētās izskatīšanas procedūru, Komisija rezumē attiecīgus faktiskus un tiesiskus jautājumus un iekļauj ieguldījumu projekta
iepriekšēju novērtējumu saistībā ar Euratom līguma un Regulas
(Euratom) Nr. 2587/1999 noteikumiem un mērķiem. Komisija aicina
attiecīgās personas vai uzņēmumus iesniegt piezīmes un turpināt
apspriedi ar Komisiju noteiktajā laikposmā, kas parasti nepārsniedz
divus mēnešus.
2.
Attiecīgajām personām vai uzņēmumiem iesaka neīstenot ieguldījumu projektu, pirms Komisija ir sniegusi ieteikumu par šo projektu vai
pirms tas tiek atzīts par atbilstīgu Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma mērķiem un noteikumiem, kā noteikts 3.a panta
5. punktā.
3.d pants
1.
Ja Komisija pēc ieguldījumu projekta apspriešanas un/vai pēc tam,
kad attiecīgā persona vai uzņēmums to maina, konstatē, ka ieguldījumu
projekts atbilst Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma
mērķiem un noteikumiem, tā dokumentē savu viedokli ieteikumā,
kuru paziņo attiecīgajām personām, uzņēmumiem un dalībvalstīm.
2.
Ja Komisija pēc ieguldījumu projekta apspriešanas un/vai pēc tam,
kad attiecīgā persona vai uzņēmums to maina, konstatē, ka ieguldījumu
projekts neatbilst Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma
mērķiem un noteikumiem, tā izsaka savu viedokli ieteikumā, kuru
paziņo attiecīgajām personām, uzņēmumiem un dalībvalstīm.
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▼M1
3.
Viedokļus, kas pieņemami saskaņā ar 1. un 2. punktu, pieņem,
tiklīdz ir novērstas šaubas, kas minētas 3.a panta 3. punktā. Komisija,
cik iespējams, cenšas pieņemt ieteikumu sešu mēnešu laikā pēc detalizētas izskatīšanas procedūras sākšanas.
4.
Pēc 3. punktā minētā termiņa beigām un ja attiecīgā persona vai
uzņēmums to pieprasa, Komisija divu mēnešu laikā sniedz ieteikumu,
pamatoties uz tai pieejamo informāciju.
3.e pants
Pēc tam, kad Komisija ir sniegusi savu ieteikumu par attiecīgo ieguldījumu projektu, tā pārrauga un vajadzības gadījumā ar attiecīgajām
personām vai uzņēmumiem apspriež konkrētus pasākumus, kurus tie ir
veikuši vai gatavojas veikt atbilstīgi Komisijas ieteikumam.
3.f pants
Pēc tam, kad Komisija ir devusi attiecīgajām personām vai uzņēmumiem iespēju iesniegt apsvērumus, tā var atcelt ieteikumu, kas pieņemts
atbilstīgi 3.a un 3.d pantam, ja informācija, kas bija ieteikuma pieņemšanas noteicošais faktors, ir bijusi nepareiza.
Pirms ieteikuma atcelšanas un jauna ieteikuma pieņemšanas Komisija
sāk detalizētu izskatīšanas procedūru atbilstīgi 3.a panta 3. punktam.
▼B
4. pants
Par jebkurām pārmaiņām ieguldījumu projektu īstenošanā Komisiju
informē saskaņā ar šo regulu, ievērojot tos pašus nosacījumus.
▼M1
4.a pants
Komisija nosūta personām vai uzņēmumiem, kas ir paziņojuši par ieguldījumu projektu, iespējamas trešo pušu piezīmes vai viedokļus par
projektu, kuri iespaidos Komisijas ieteikumu.
4.b pants
1.
Komisija ar attiecīgo dalībvalstu, personu un uzņēmumu piekrišanu publicē visus tai paziņotos ieguldījumu projektus, kā arī atbilstīgi
šai regulai sniegtos ieteikumus.
2.
Komisija publicē gada pārskatu ar informāciju par pieņemto ieteikumu ievērošanu, kā arī par konkrētiem pasākumiem, kurus attiecīgās
personas vai uzņēmumi ir veikuši, reaģējot uz Komisijas viedokļiem.

▼B

Vajadzības gadījumā šā pārskata sagatavošanā ievēro noteikumus par
dienesta noslēpumu, ja nav dota galīgā piekrišana, kas minēta Euratom
līguma 44. pantā.
5. pants
Jebkuras pārmaiņas minētajā veidlapā Komisija publicē Eiropas
Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.
6. pants
EAEK Komisijas 1958. gada 5. novembra Regulu Nr. 1 (1) atceļ, šai
regulai stājoties spēkā.
(1) OV 25, 27.11.1958., 511./58. lpp.
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▼B
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas
Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
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▼B
PIELIKUMS
IEGULDĪJUMU PROJEKTS

(paraugs)
Līguma II pielikumā iekļautās
rūpnieciskās darbības

Visas darbības no 1. līdz 13.

Sniedzamā informācija

1.1. Tās personas vai uzņēmuma nosaukums, kas
informē par ieguldījumu projektu, un vajadzības
gadījumā tās atbildīgās personas vārds, kurai pēc
vajadzības var adresēt papildu jautājumus.
1.2. Ieguldījumu projekta nosaukums.
1.3. Rūpnieciskās darbības, pie kurām ieguldījumu projekts pieskaitāms, ievērojot Līguma
II pielikumu.
1.4. Vai tas būs jauns objekts, aizstāšana vai
pārveidošana?
1.5. Norāde uz dokumentiem, kas sakarā ar ieguldījumu projektu iepriekš iesniegti Euratom (korespondences datējums).
1.6. Tās personas(-u) vai uzņēmuma(-u) nosaukums un adrese, kas:
a) ekspluatē objektu;
b) gatavo projektu objektam;
c) pārrauga un inspicē projekta izpildi;
d) atbild galvenokārt par iekārtu piegādi.
1.7. Finansēšanas metodes.
1.8. Ģeogrāfiskā atrašanās vieta.
1.9. Īss apraksts un vispārīgi plāni.
1.10. Sākotnējās uzstādīšanas izmaksas (eiro) un
izmaksu sadalījums pa galvenajiem posteņiem.
1.11. Galveno pasūtījumu izvietošanai, uzstādīšanai un darbības sākšanai paredzamais laika
grafiks, īpaši attiecībā uz sākotnējo līgumu slēgšanu ar piegādātājiem par būvdarbu sākšanu un
plānoto termiņu ievadei ekspluatācijā.
1.12. Objekta ekspluatācijas izbeigšanas plānu
raksturojums, ja tādi ir.
1.13. Oficiālā valsts iestāde, kas izsniedz licences
būvdarbiem un ekspluatācijai: ekspluatācijas
licences derīguma termiņš.
1.14. Īss pētniecības un attīstības programmu
apraksts, ja tādas ir.

Visas darbības, izņemot 11.
(reaktorus)

2.1. Ražošanas saturs un īpašības; gada jauda.
2.2. Objekta galvenās funkcijas.
2.3. Ja objektu ir paredzēts paplašināt, norādīt,
kā, cik ilgā laikā un cik lielā mērā plānots mainīt
gada jaudu.
2.4. Ja paplašināšana nav plānota, tad, ņemot
vērā vietējos nosacījumus un citus apstākļus,
norādīt, vai ir iespējams ražošanas gada jaudu
palielināt un, ja ir, cik lielā mērā.
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▼B
Līguma II pielikumā iekļautās
rūpnieciskās darbības

11. darbība

Sniedzamā informācija

3.1. Plānotā reaktora nosaukums un tips, kā arī
galvenais(-ie) lietojuma veids(-i).
3.2. Objekta galvenās funkcijas.
3.3. Lietojamās degvielas elementu galvenās īpatnības.
3.4. Moderatora un reflektora parametri.
3.5. Primārā dzesētājšķidruma un sekundārā
dzesētājšķidruma parametri.

3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
darbība; pēc vajadzības 12.,
13. darbība

4.1. Galveno rūpnīcas ekspluatācijai vajadzīgo
piegāžu, to skaitā elektroenerģijas, paredzētais
saturs un gada daudzums, norādot paredzētos
piegādātājus.

4., 5., 7., 8., 11., 12. darbība;
pēc vajadzības 13. darbība

5.1. Ja vajadzīgs, papildu dati par objekta būvlaukumu.

1. darbība

6.1. Izstrādājamā ieža ģeoloģija.
6.2. Izstrādājamā ieža drošās rezerves.
6.3. Izstrādājamā ieža paredzamās rezerves.
6.4. Drošās un paredzamās rezerves koncesijai
kopumā.

5. darbība

7.1. Degvielas elementu raksturojums.

