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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1385/2008 af Peter Penchev, bulgarsk statsborger, for 
sammenslutningen "Anna Politkovskaya", om beskyttelse af den bulgarske 
atomfysiker Georgi Kotev

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind i sagen om ovennævnte 
atomfysiker. Andrageren hævder, at Georgi Kotev, der har arbejdet på det omstridte 
atomkraftværk "Kozloduy" i 17 år trues af dettes administrerende direktør, fordi han har 
offentliggjort oplysninger om uregelmæssigheder på atomkraftværket, herunder brug af farligt 
genanvendt brændsel. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 15. maj 2009.

"Andragendet

I deres andragende beder sammenslutningen for ytringsfrihed, "Anna Politkovskaya", 
Kommissionen om at anvende deres særlige sikkerheds- og retshåndhævelsesstrukturer og 
straks tage forholdsregler med henblik på at forsvare den bulgarske atomforsker Georgi 
Kotevs liv og menneskelige værdighed. Kotev blev efter sigende truet af atomkraftværket 
Kozloduys administrerende direktør, fordi han offentligt fremsatte påstande om, at der på 
ulovlig vis blev anvendt farligt genanvendt brændsel fra en russisk leverandør på det 
pågældende atomkraftværk (og antydede, at dette faktum blev forsøgt hemmeligholdt, samt at 
der foregik korruption og svindel).
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Kommissionens bemærkninger

Baggrundsoplysninger om atomkraftværket Kozloduy 
Kommissionen er bekendt med påstandene om brugen af kernebrændsel på atomkraftværket 
Kozloduy og har været i kontakt med de involverede parter. I 2008 og 2009 fandt der en 
udveksling af oplysninger sted mellem Kommissionen og Kotev samt den bulgarske nukleare 
tilsynsmyndighed og atomkraftværket Kozloduy.
De tekniske baggrundsoplysninger om brugen af påstået genanvendt brændsel 
(videreforarbejdet uran):
a) Ændring af brændselstype og den deraf følgende afvigelse i beregningen af længden af 
brændselscyklussen:
Efter en gradvis ændring af brændselstypen (TVSA i stedet for det hidtil anvendte TVSM), 
som påbegyndtes i 2004, forekommer der tilsyneladende en mindre afvigelse i den 
observerede længde af brændselsperioden sammenlignet med den forventede længde og, som 
følge af dette, i brændselets udbrændingsgrad. Den bulgarske nukleare tilsynsmyndighed har 
indhentet uddybende oplysninger fra den russiske brændselsleverandør, TVEL, og har 
forsikret sig om, at disse afvigelser er ubetydelige og ikke har udgjort en fare for den nukleare 
sikkerhed, arbejdstagerne eller miljøet. Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, 
skyldtes problemet sandsynligvis det anvendte program ("KASKAD"), som ikke var 
tilstrækkeligt tilpasset til den nye type brændsel, men som vil blive opdateret.

I sit brev af 19. februar 2009 skriver direktøren for sikkerhed og kvalitet på atomkraftværket 
Kozloduy, at problemet med unormale afvigelser mellem den beregnede og den observerede 
brændselscykluslængde er løst.
b) Anvendelsen af genanvendt uran:
Den bulgarske nukleare tilsynsmyndighed har gjort brug af et uafhængigt firma (det svenske 
firma Studsvik Nuclear AB), som har bekræftet, at målingerne af isotop U232 (en indikator 
for tilstedeværelsen af genanvendt uran) stemmer overens med certifikatet (dvs., at der ikke er 
bevis for anvendelsen af genanvendt uran).

Selv hvis genanvendt uran U236 var blevet anvendt (hvilket er praksis på visse 
atomkraftværker), ville det ikke have en direkte indvirkning på sikkerheden af disse reaktorer.

Vurdering af de tekniske baggrundsoplysninger
a) Retlig ramme
Siden Bulgariens tiltrædelse den 1. januar 2007 har EURATOM udført og vil fortsat udføre 
sikkerhedskontroller på bulgarske kerneanlæg. Kontrol af de nukleare regnskaber udføres 
endvidere på varig basis (afsnit II, Euratomtraktatens kapitel 7, i særdeleshed artikel 79, 81 og 
82).
Da der ikke findes nogen bindende EU-lovgivning om nuklear sikkerhed, henhører dette emne 
dog under de nationale nukleare sikkerhedsmyndigheders kompetenceområde 
(Euratomtraktatens artikel 33). Kommissionens handlemuligheder begrænser sig i henhold til 
Euratomtraktaten til sager, hvor der er fare for arbejdstageres eller befolkningens helbred og 
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sikkerhed såsom efter en frigivelse af ioniserende stråling til miljøet (Euratomtraktatens afsnit 
III, kapitel 3, i særdeleshed artikel 35, og direktivet om grundlæggende sikkerhedsnormer), 
eller hvis nukleart materiale anvendes til andre formål end de af brugerne angivne 
(Euratomtraktatens kapitel 7, i særdeleshed artikel 77 a)).

Den 26. november 2008 fremsatte Kommissionen et forslag til Rådets direktiv (EURATOM) 
om EF-rammebestemmelser for nuklear sikkerhed1. Forslaget drøftes i øjeblikket af 
medlemsstaterne med henblik på vedtagelse i Rådet.
b) Resultater
Kommissionens handlemuligheder i henhold til Euratomtraktaten begrænser sig til sager, hvor 
der frigives ioniserende stråling til miljøet, eller hvor nukleart materiale anvendes til andre 
formål end de af brugerne angivne. Kommissionen har ikke modtaget oplysninger, hverken 
fra den kompetente bulgarske nukleare tilsynsmyndighed eller fra atomkraftværket Kozloduy, 
om at en sådan frigivelse har fundet sted. Der var derfor intet grundlag for en kontrolmission i 
henhold til Euratom, artikel 35. EURATOM's sikkerhedskontroller indikerede heller ikke, at 
der blev anvendt nukleart materiale til andre formål end de af brugerne angivne på 
atomkraftværket Kozloduy.

Efter at have besvaret parlamentarisk forespørgsel E-5775/08 om dette emne har 
Kommissionen den 19. februar 2009 modtaget en forsikring fra lederen af atomkraftværket 
Kozloduy om, at efter omberegninger udført med den nye version af programpakken 
"KASKAD" er problemet med unormale afvigelser mellem den beregnede og den 
observerede brændselscykluslængde løst.
Kommissionens svar på parlamentarisk forespørgsel E-1813/09 (opfølgning på E-5775/08) 
bekræfter, at Kommissionen fortsat vil overvåge situationens udvikling ved at tage yderligere 
kontakt til de kompetente bulgarske nukleare tilsynsmyndigheder.

Beskyldninger om trusler mod Kotev

I overensstemmelse med traktaterne har Kommissionen ikke beføjelse til at behandle 
beskyldninger om lovovertrædelser mod enkeltpersoner. Disse skal behandles af de respektive 
retshåndhævende organer og retsvæsenet i de berørte medlemsstater.

De bulgarske retshåndhævende organers funktionsmåde i sager om korruption og organiseret 
kriminalitet samt retsvæsenet overvåges inden for rammerne af mekanismen for samarbejde 
og kontrol på grundlag af en række benchmarks, som Bulgarien har forpligtet sig til at 
overholde. Den 12. februar 2009 udsendte Kommissionen sin fjerde rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om, hvorvidt Bulgarien overholdt disse benchmarks. Dette var en 
faktuel opdatering om udviklingen halvvejs mellem den tredje rapport, som blev udsendt den 
23. juli 2008, og den næste fulde rapport, som udsendes i sommeren 2009. I rapporten anføres 
det, at hvis Bulgarien skal bevise systemisk og varig forandring, skal det kunne vise, at det har 
indført et selvstændigt fungerende stabilt retsvæsen, som kan påvise og sanktionere 
interessekonflikter, korruption og organiseret kriminalitet samt opretholde retsstatsprincippet.

                                               
1 KOM(2008)0890.
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Konklusion

- Om de tekniske spørgsmål:

Kommissionen vil fortsat overvåge situationens udvikling ved at rette yderligere henvendelser 
til de kompetente bulgarske nukleare tilsynsmyndigheder om eventuelle tekniske spørgsmål 
vedrørende Euratomtraktaten.

- Om de påståede trusler mod Kotev:

I overensstemmelse med traktaterne har Kommissionen ikke beføjelse til at behandle 
beskyldninger om lovovertrædelser mod enkeltpersoner. Disse skal behandles af de respektive 
retshåndhævende organer og retsvæsenet i den berørte medlemsstat.

Kommissionen vil fortsat overvåge Bulgariens fremskridt i forhold til at håndtere sager om 
korruption og organiseret kriminalitet inden for rammerne af mekanismen for samarbejde og 
kontrol".


