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►B

►M1 VERORDENING (EURATOM) Nr. 1209/2000 VAN DE COMMISSIE
van 8 juni 2000
tot vaststelling van de procedures voor het onderzoek van de bij artikel 41 van het EuratomVerdrag voorgeschreven mededelingen ◄
(PB L 138 van 9.6.2000, blz. 12)
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▼B
▼M1
VERORDENING

(EURATOM) Nr.
COMMISSIE

1209/2000

VAN

DE

van 8 juni 2000
tot vaststelling van de procedures voor het onderzoek van de bij
artikel 41 van het Euratom-Verdrag voorgeschreven mededelingen
▼B
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie, en met name op artikel 41,
Gelet op het bepaalde in Verordening (Euratom) nr. 2587/1999 van de
Raad van 2 december 1999 tot vaststelling van de investeringsprojecten
die krachtens artikel 41 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie aan de Commissie moeten worden
meegedeeld (1),
Overwegende hetgeen volgt:
Het behoort tot de verantwoordelijkheden van de Commissie om, voorzover de uitvoering van haar taak ingevolge hoofdstuk IV van het
Verdrag dat vereist, procedures vast te stellen voor de naleving van de
verplichting die artikel 41 aan personen en ondernemingen oplegt om
mededeling te doen van investeringsprojecten voor nieuwe installaties
alsmede voor vervanging of verbouwing, welke naar aard en omvang
beantwoorden aan de criteria die de Raad heeft vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

▼M1
Artikel 1
1.
Investeringsprojecten voor nieuwe installaties alsmede voor
vervanging of verbouwing, welke naar aard en omvang beantwoorden
aan de criteria die bij Verordening (Euratom) nr. 2587/1999 zijn vastgesteld, worden aan de Commissie meegedeeld op het in de bijlage bij
deze verordening opgenomen formulier.
Dit formulier kan op papier of elektronisch worden ingediend.
2.
De Commissie geeft de betrokken personen of ondernemingen
onverwijld kennis van de ontvangst van een mededeling.
▼B
Artikel 2
De verplichting om de Commissie mededeling te doen van de in artikel
41 van het Verdrag bedoelde investeringsprojecten, rust op personen en
ondernemingen die behoren tot de takken van industrie genoemd in
bijlage II bij het Verdrag en betreft alle installaties die binnen de
Gemeenschap reeds bestaan of nog worden gebouwd (voor ondernemingen die buiten de Gemeenschap zijn gevestigd, wordt de
mededeling in voorkomend geval door het plaatselijke management
gedaan).
Artikel 3
Wanneer ingevolge artikel 41 van het Verdrag mee te delen informatie
al is meegedeeld als onderdeel van de algemene gegevens die ingevolge artikel 37 van het Verdrag moeten worden verstrekt, kan de
mededeling worden beperkt tot een verwijzing naar die eerder
verstrekte gegevens met daarnaast alle andere informatie die volgens
het in de bijlage bij deze verordening opgenomen formulier zou moeten
worden meegedeeld.

(1) PB L 315 van 9.12.1999, blz. 1.
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▼M1
Artikel 3 bis
1.
De Commissie onderzoekt de mededeling zodra zij deze heeft
ontvangen. De Commissie maakt haar standpunt in een aanbeveling
kenbaar.
2.
Wanneer de Commissie na een onderzoek vaststelt dat het medegedeelde investeringsproject geen twijfel doet rijzen aangaande de
doelstellingen van en de overeenstemming met het Euratom-Verdrag,
legt zij deze vaststelling vast en maakt zij haar standpunt kenbaar
door middel van een aanbeveling die aan de betrokken personen,
ondernemingen en lidstaten wordt medegedeeld.
3.
Wanneer de Commissie na een onderzoek vaststelt dat het medegedeelde investeringsproject twijfel doet rijzen aangaande de
doelstellingen van en de overeenstemming met het Euratom-Verdrag,
leidt zij een gedetailleerde onderzoeksprocedure in met het oog op
een verdere grondige bespreking van alle aspecten van het investeringsproject die in verband staan met de doelstellingen van dat Verdrag.
4.
Een aanbeveling overeenkomstig lid 2 en de inleiding van de
gedetailleerde onderzoeksprocedure, bedoeld in lid 3, gebeuren binnen
twee maanden. Deze termijn gaat in op de dag volgende op de
ontvangst van een volledige mededeling die aan de onderhavige verordening en Verordening (Euratom) nr. 2587/1999 voldoet. De
mededeling wordt als volledig beschouwd indien de Commissie binnen
twee maanden na ontvangst daarvan, dan wel na ontvangst van
gevraagde aanvullende informatie, geen verdere informatie verlangt.
5.
Wanneer de Commissie binnen de in lid 4 genoemde termijn geen
aanbeveling heeft gedaan overeenkomstig lid 2 noch heeft gehandeld,
wordt het investeringsproject geacht met de doelstellingen en bepalingen van het Euratom-Verdrag in overeenstemming te zijn.
Artikel 3 ter
1.
Wanneer de Commissie van oordeel is dat de door de betrokken
persoon of onderneming verstrekte informatie over een aan haar medegedeeld investeringsproject onvolledig is, verzoekt zij om alle
noodzakelijke informatie. Wanneer de betrokken persoon of onderneming aan dat verzoek gevolg geeft, stelt de Commissie die persoon of
onderneming van de ontvangst van het antwoord in kennis.
2.
Wanneer de betrokken persoon of onderneming de gevraagde
informatie niet binnen de door de Commissie gestelde termijn verstrekt
of onvolledige informatie verstrekt, zendt de Commissie een herinnering, waarin zij een passende bijkomende termijn voor het verstrekken
van de informatie toestaat.
Artikel 3 quater
1.
Bij de inleiding van de gedetailleerde onderzoeksprocedure geeft
de Commissie een overzicht van de relevante feitelijke en juridische
aspecten, alsook een voorlopige beoordeling van het investeringsproject
in verband met de bepalingen en doelstellingen van het EuratomVerdrag en Verordening (Euratom) nr. 2587/1999. De Commissie
verzoekt de betrokken personen of ondernemingen hun opmerkingen
te maken en verder met de Commissie te bespreken binnen een voorgeschreven termijn die normaal niet meer dan twee maanden bedraagt.
2.
De betrokken persoon of onderneming wordt aanbevolen het
investeringsproject niet uit te voeren, voordat de Commissie haar
aanbeveling inzake dat project heeft gedaan of dit wordt geacht met
de doelstellingen en bepalingen van het Euratom-Verdrag in overeenstemming te zijn, zoals bedoeld in artikel 3 bis, lid 5.
Artikel 3 quinquies
1.
Wanneer de Commissie vaststelt, waar passend na bespreking met
en/of wijziging door de betrokken personen of ondernemingen, dat het
investeringsproject met de doelstellingen en bepalingen van het
Euratom-Verdrag in overeenstemming is, legt zij dit standpunt in een
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▼M1
aanbeveling vast die aan de betrokken personen, ondernemingen en
lidstaat wordt medegedeeld.
2.
Wanneer de Commissie vaststelt, waar passend na bespreking met
en/of wijziging door de betrokken personen of ondernemingen, dat het
medegedeelde investeringsproject niet met de doelstellingen en bepalingen van het Euratom-Verdrag in overeenstemming is, maakt zij dit
standpunt kenbaar door middel van een aanbeveling aan de betrokken
personen, ondernemingen en lidstaat.
3.
Het in lid 1 en lid 2 bedoelde standpunt wordt vastgesteld zodra
de in artikel 3 bis, lid 3, bedoelde twijfel is weggenomen. De
Commissie streeft zoveel mogelijk ernaar, binnen zes maanden na de
inleiding van de gedetailleerde onderzoeksprocedure een aanbeveling
vast te stellen.
4.
Na het verstrijken van de in lid 3 genoemde termijn stelt de
Commissie, indien de betrokken persoon of onderneming daarom
verzoekt, binnen twee maanden een aanbeveling vast op basis van de
informatie waarover zij beschikt.
Artikel 3 sexies
Na een definitieve aanbeveling over het betrokken investeringsproject
te hebben vastgesteld, gaat de Commissie na welke specifieke maatregelen ingevolge haar aanbeveling zijn getroffen of zijn voorgenomen,
en bespreekt zij deze zo nodig met de betrokken personen of ondernemingen.
Artikel 3 septies
De Commissie kan een krachtens artikel 3 bis en artikel 3 quinquies
gedane aanbeveling herroepen, wanneer de informatie die een bepalende factor voor die aanbeveling was, onjuist was, na de betrokken
personen of ondernemingen in de gelegenheid te hebben gesteld hun
opmerkingen te maken.
Alvorens haar aanbeveling te herroepen en een nieuwe aanbeveling
vast te stellen, leidt de Commissie de gedetailleerde onderzoeksprocedure overeenkomstig artikel 3 bis, lid 3, in.
▼B
Artikel 4
Voor elke verandering die tijdens de uitvoering in de overeenkomstig
deze verordening aan de Commissie meegedeelde investeringsprojecten
wordt aangebracht, wordt op dezelfde voorwaarden een nieuwe mededeling gedaan.
▼M1
Artikel 4 bis
De Commissie geeft personen of ondernemingen die een investeringsproject hebben medegedeeld, de eventuele omtrent de projecten door
derden gemaakte opmerkingen of gegeven meningen door, welke de
aanbeveling van de Commissie zullen beïnvloeden.
Artikel 4 ter
1.
De Commissie maakt, met goedvinden van de betrokken lidstaten,
personen en ondernemingen, de investeringsprojecten die haar zijn
medegedeeld, alsook de krachtens deze verordening gedane aanbevelingen bekend.
2.
De Commissie publiceert een jaarlijks verslag dat de uitvoering
van de gedane aanbevelingen beschrijft, alsook de door de betrokken
personen en ondernemingen in antwoord op het standpunt van de
Commissie getroffen maatregelen.
In dit verslag worden waar nodig de regels inzake het bedrijfsgeheim in
acht genomen wanneer de in artikel 44 van het Euratom-Verdrag
bedoelde toestemming uiteindelijk niet wordt gegeven.
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▼B
Artikel 5
De Commissie maakt elke wijziging van het formulier bekend in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 6
Verordening nr. 1 van de Commissie van de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie van 5 november 1958 (1) wordt ingetrokken met
ingang van de datum van inwerkingtreding van de onderhavige verordening.
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op
die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks
toepasselijk in elke lidstaat.

(1) PB 25 van 27.11.1958, blz. 511/58.
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▼B
BIJLAGE
INVESTERINGSPROJECT
(model)
Takken van industrie genoemd in
bijlage II van het Verdrag

Alle takken van 1 tot en met 13

Te verstrekken informatie

1.1. Naam en adres van de persoon of de onderneming die mededeling doet van het investeringsproject en eventueel de naam van
een verantwoordelijke persoon aan wie nadere vragen kunnen
worden gesteld.
1.2. Naam van het investeringsproject.
1.3. Tak van industrie volgens bijlage II van het Verdrag waartoe
het investeringsproject behoort.
1.4. Betreft het een nieuwe installatie, een vervanging of een
verbouwing?
1.5. Verwijzing naar de eerder aan Euratom meegedeelde documenten betreffende het investeringsproject (datum van de correspondentie).
1.6. Naam en adres van de perso(o)n(en) of van de onderneming(en):
a) die de installatie zal(zullen) exploiteren;
b) die het project van de installatie uitwerkt(uitwerken);
c) die belast is(zijn) met het toezicht en de controle op de
uitvoering van het project;
d) waaraan de voornaamste leveranties voor de uitrusting
worden opgedragen.
1.7. Wijze van financiering.
1.8. Geografische ligging.
1.9. Summiere beschrijving en overzichtstekeningen.
1.10. Kosten van de eerste bouw van de installatie (in euro) en
specificatie van de belangrijkste kostenposten.
1.11. Gepland tijdschema voor het plaatsen van de belangrijkste
orders, de bouw en inbedrijfstelling van de installatie, met name
de sluiting van de eerste contracten met leveranciers in verband
met de aanvang van de bouwwerkzaamheden, en de geplande
opleveringsdatum.
1.12. Beschrijving van eventuele plannen voor de ontmanteling
van de installatie.
1.13. Officiële instantie die de vergunningen voor de bouw en
exploitatie verleent: looptijd van de exploitatievergunning.
1.14. Korte beschrijving van eventuele onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's.

Alle takken uitgezonderd 11
(reactoren)

2.1. Samenstelling en aard van de productie, jaarlijkse capaciteit.
2.2. Belangrijkste kenmerken van de installatie.
2.3. Als een uitbreiding van de installatie gepland is, aangeven op
welke wijze, binnen welke termijn en in welke mate verhoging
van de jaarlijkse productie gepland is.
2.4. Indien geen uitbreiding gepland is, aangeven of, in verband
met plaatselijke of andere omstandigheden, een verhoging van de
jaarlijkse productiecapaciteit mogelijk is en, zo ja, in welke mate.

Voor tak 11

3.1. Naam en type van de geplande reactor en belangrijkste
gebruiker(s).
3.2. Belangrijkste kenmerken van de installatie.
3.3. Belangrijkste kenmerken van de te gebruiken splijtstofelementen.
3.4. Kenmerken van de moderator en reflector.
3.5. Kenmerken van het primaire en het secundaire koelmiddel.
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▼B
Takken van industrie genoemd in
bijlage II van het Verdrag

Te verstrekken informatie

Takken 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
eventueel 12 en 13

4.1. Samenstelling en jaarlijkse hoeveelheden van de voornaamste
leveranties die nodig zijn voor de werking van de installatie, met
inbegrip van de energiebehoeften, en vermelding van de vermoedelijke leveranciers.

Takken 4, 5, 7, 8, 11, 12; eventueel 13

5.1. Eventuele andere relevante gegevens over de locatie van de
installatie.

Voor tak 1

6.1. Geologische gesteldheid van de te exploiteren ertslaag.
6.2. Aangetoonde reserves van de te exploiteren ertslaag.
6.3. Geschatte reserves van de te exploiteren ertslaag.
6.4. Aangetoonde en geschatte reserves voor de gehele concessie.

Voor tak 5

7.1. Beschrijving van de splijtstofelementen.

