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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 15 lutego 2006 r.

na mocy artykułu 83 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Poniżej
przedstawiono streszczenie podstawowych przepisów tej decyzji, nie naruszając pełnego

obowiązywania samej decyzji

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 412)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/626/Euratom)

Niniejsza decyzja skierowana jest do British Nuclear Group
Sellafield (BNGSL) z Seascale, Cumbria, a BNGSL została
o niej powiadomiona dnia 17 lutego 2006 r.

Decyzja ogranicza się do kwestii dokładności procedur rachun-
kowości i sprawozdawczości stosowanych obecnie w Sellafield,
między innymi w odniesieniu do zakładu THORP. Decyzja nie
zawiera ustaleń na temat tego, czy faktycznie utracono materiał
jądrowy bądź nie wykorzystano go w celu, do jakiego został
przeznaczony.

Artykuł 1 (streszczenie)

BNG SL naruszyła art. 79 Traktatu Euratom, w powiązaniu
z art. 7, 9 i 12 rozporządzenia (Euratom) nr 3227/76 (1) (od
dnia 20 marca 2005 r., art. 6, 9 i 7 rozporządzenia (WE) nr
302/2005 (2)) oraz szczególne przepisy dotyczące zabezpieczeń
(PSP), przyjęte przez Komisję na podstawie art. 6 rozporzą-
dzenia w sprawie zabezpieczeń 302/2005, art. 81 Traktatu
Euratom oraz art. 3 rozporządzenia Komisji (Euratom) nr
3227/76 (od dnia 20 marca 2005 r., art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 302/2005).

Artykuł 2

1. Komisja nakłada na BNG SL sankcję w formie ostrzeżenia.

2. Sankcja zostaje nałożona przy założeniu, że BNG SL
w określonym terminie, po opublikowaniu niniejszej decyzji
Komisji, wykaże, że wprowadziła odpowiednie i stabilne środki

zaradcze w odniesieniu do stwierdzonych zaniedbań i przyczyn
naruszenia przepisów, a także że dysponuje właściwymi środ-
kami w celu stałego ulepszania jakości i funkcjonowania
swojego systemu rachunkowości materiałowej i kontroli mate-
riałów jądrowych

3. Sankcja zostaje nałożona przy założeniu, że BNG SL
w określonym terminie wykaże, że wprowadzone środki
zaradcze odniosły zamierzony skutek.

Artykuł 3

1. Z upływem określonego terminu, którego początek przy-
pada na dzień opublikowania niniejszej decyzji, BNG SL przed-
stawi Komisji sprawozdanie obejmujące szczegółowy opis
środków zaradczych wprowadzonych na mocy art. 2 ust. 2.

2. Z upływem określonego terminu BNG SL przedstawi
Komisji sprawozdanie obejmujące szczegółowy opis określo-
nych rezultatów uzyskanych dzięki środkom zaradczym wpro-
wadzonym na mocy art. 2 ust. 2.

Artykuł 4

W przypadku niedostatecznego wykazania jednego
z wymaganych środków określonych w art. 2 ust. 2 i 3 niniej-
szej decyzji oraz nieprzedstawienia szczegółowego opisu okreś-
lonego w art. 3 ust. 1 i 2 niniejszej decyzji Komisja może
wszcząć dalsze postępowanie prawne.
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(1) Dz.U. L 363 z 31.12.1976, str. 1.
(2) Dz.U. L 54 z 28.2.2005, str. 1.



Artykuł 5

1. Niniejsza decyzja jest skierowana do British Nuclear Group Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG,
Zjednoczone Królestwo.

2. O niniejszej decyzji zostanie poinformowane Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lutego 2006 r.
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