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(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 15 februari 2006
overeenkomstig artikel 83 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie. Hierna zijn de belangrijkste bepalingen van dit besluit uiteengezet, onverminderd
de volledige uitwerking van het besluit zelf
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 412)
(Voor de EER relevante tekst)

(2006/626/Euratom)
Dit besluit is gericht tot British Nuclear Group Sellafield
(BNG SL) in Seascale, Cumbria, en is op 17 februari 2006
aan BNG SL meegedeeld.
Het besluit heeft alleen betrekking op de geschiktheid van de
boekhoudkundige en rapporteringsprocedures die momenteel
gelden in Sellafield, inclusief maar niet beperkt tot de THORPfabriek. Het besluit komt niet tot de conclusie dat nucleair
materiaal zoek is geraakt of gebruikt is voor andere toepassingen dan oorspronkelijk bedoeld.
Artikel 1 (uittreksel)
BNG SL heeft artikel 79 van het Euratom-Verdrag niet nageleefd, in samenhang met de artikelen 7, 9 en 12 van Verordening (Euratom) nr. 3227/76 van de Commissie (1) (sinds
20 maart 2005: de artikelen 6, 9 en 7 van Verordening (Euratom) nr. 302/2005 van de Commissie (2)), en de bijzondere
controlebepalingen die door de Commissie zijn vastgesteld op
basis van artikel 6 van de Veiligheidsverordening (Euratom) nr.
302/2005, artikel 81 van het Euratom-Verdrag en artikel 3 van
Verordening (Euratom) nr. 3227/76 (sinds 20 maart 2005: artikel 4 van Verordening (Euratom) nr. 302/2005).
Artikel 2
1.

heeft genomen om de tekortkomingen te verhelpen en de vastgestelde oorzaken van de niet-naleving weg te werken, en dat
het over passende maatregelen beschikt om de kwaliteit en
prestaties van zijn boekhouding en controle van nucleair
materiaal te verbeteren.

3.
De waarschuwing houdt in dat BNG SL binnen een daaropvolgende periode aantoont dat de toegepaste maatregelen de
beoogde resultaten hebben opgeleverd.

Artikel 3
1.
Aan het einde van de periode die begint op de datum van
publicatie van dit besluit van de Commissie dient BNG SL bij de
Commissie een verslag in waarin een gedetailleerde toelichting
wordt gegeven bij de overeenkomstig artikel 2, lid 2, toegepaste
maatregelen.

2.
Aan het einde van de daaropvolgende periode dient
BNG SL bij de Commissie een verslag in waarin een gedetailleerde toelichting wordt gegeven bij de resultaten die dankzij de
overeenkomstig artikel 2, lid 2, toegepaste maatregelen zijn
bereikt.

De Commissie waarschuwt BNG SL.

2.
De waarschuwing houdt in dat BNG SL binnen een bepaalde periode na de publicatie van dit besluit van de Commissie moet aantonen dat het voldoende en krachtige maatregelen
(1) PB L 363 van 31.12.1976, blz. 1.
(2) PB L 54 van 28.2.2005, blz. 1.

Artikel 4
Indien BNG SL niet aantoont dat het de in artikel 2, leden 2
en 3, van dit besluit gespecificeerde maatregelen heeft genomen
en geen verslag uitbrengt met de in artikel 3, leden 1 en 2, van
dit besluit vermelde gedetailleerde toelichting, kan de Commissie
verdere juridische stappen ondernemen.

NL

L 255/6

Publicatieblad van de Europese Unie

Artikel 5
1.

Dit besluit is gericht tot British Nuclear Group, Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG UK.

2.

Dit besluit wordt meegedeeld aan het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2006.
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