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BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. február 15.)

az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 83. cikke alapján. A határozat legfontosabb
rendelkezéseinek összefoglalása alább következik, a határozat teljes érvényének sérelme nélkül

(az értesítés a C(2006) 412. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/626/Euratom)

A határozat címzettje a British Nuclear Group Sellafield (BNG
SL), Seascale, Cumbria, és 2006. február 17-én értesítették róla a
BNG SL-t.

A határozat a Sellafieldben jelenleg alkalmazott nyilvántartási és
jelentéstételi eljárások megfelelőségének kérdéseire korlátozódik,
beleértve – de nem kizárólagosan – a THORP üzemet. Nem
állapítja meg, hogy nukleáris anyagot ténylegesen elveszítettek
vagy eredeti rendeltetésétől eltérő módon használtak volna.

1. cikk (kivonat)

A BNG SL megsértette az Euratom-Szerződés 79. cikkét, a
3227/76/Euratom bizottsági rendelet (1) 7., 9. és 12. cikkével
(2005. március 20. óta a 302/2005/Euratom bizottsági ren-
delet (2) 6., 9. és 7. cikke) összefüggésben, és a különleges bizto-
sítéki rendelkezéseket, amelyeket a biztosítéki rendelkezések
alkalmazásáról szóló 302/2005/Euratom rendelet 6. cikke
alapján fogadott el a Bizottság, az Euratom-Szerződés 81. cikkét
és a 3227/76/Euratom bizottsági rendelet 3. cikkét (2005.
március 20. óta a 302/2005/Euratom rendelet 4. cikke).

2. cikk

(1) A Bizottság a BNG SL-t figyelmeztetésben részesíti.

(2) A figyelmeztetés értelmében a BNG SL e bizottsági hatá-
rozat közzétételét követő meghatározott időtartamon belül

igazolja, hogy megfelelő és erőteljes intézkedéseket hajtott
végre a megállapított jogsértési források és mulasztások orvos-
lására, és hogy megfelelő intézkedéseket vezetett be a nukleáris
anyagokra vonatkozó nyilvántartási és ellenőrzési rendszere
minőségének és teljesítményének folyamatos javítására.

(3) A figyelmeztetés értelmében a BNG SL egy további
meghatározott időtartamon belül igazolja, hogy a végrehajtott
korrekciós intézkedések elérték a kívánt hatást.

3. cikk

(1) A BNG SL a bizottsági határozat közzétételével kezdődő
meghatározott időtartam végén jelentést nyújt be a Bizottságnak
a fenti 2. cikk (2) bekezdése szerint végrehajtott korrekciós
intézkedések részleteiről.

(2) A BNG SL a további meghatározott időtartam végén
jelentést nyújt be a Bizottsághoz a 2. cikk (2) bekezdése szerint
végrehajtott korrekciós intézkedések eredményeinek részleteiről.

4. cikk

Amennyiben elmulasztják megfelelően igazolni valamely előírt,
az e határozat 2. cikkének (2) és (3) bekezdésében összefoglalt
intézkedés megtételét és az e határozat 3. cikkének (1) és (2)
bekezdésében összefoglalt meghatározott részleteket benyújtani,
a Bizottság további jogi lépéseket tehet.
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5. cikk

(1) A határozat címzettje a British Nuclear Group, Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG UK.

(2) Ezt a határozatot közlik a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 15-én.
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