
CM\784441EL.doc PE424.027

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

15.05.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1385/2008, του Peter Penchev, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης «Anna Politovskaya», σχετικά με την προστασία του βούλγαρου 
πυρηνικού φυσικού Georgi Kotev

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεσολαβήσει στην υπόθεση του 
προαναφερθέντος πυρηνικού φυσικού. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο Georgi Kotev, ο οποίος 
εργαζόταν στον αμφιλεγόμενο σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Kozloduy επί 17 
έτη, δέχεται απειλές από τον διευθυντή του σταθμού διότι δημοσίευσε πληροφορίες σχετικά 
με παρατυπίες εκεί, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης επικίνδυνων ανακυκλωμένων 
καυσίμων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

Η αναφορά

Στην αναφορά της, η ένωση «Anna Politovskaya» για την ελευθερία έκφρασης καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στραφεί στις ειδικευμένες της δομές ασφάλειας και επιβολής του 
νόμου και να προβεί σε άμεσες ενέργειες προκειμένου να υπερασπιστεί τη ζωή και την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια του βούλγαρου πυρηνικού επιστήμονα Georgi Kotev. Σύμφωνα με 
ισχυρισμούς, ο κ. Kotev δεχόταν απειλές από τον διευθυντή διοίκησης του σταθμού 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Kozloduy επειδή είχε ισχυριστεί δημοσίως ότι γινόταν 
παράνομη χρήση επικίνδυνων ανακυκλωμένων καυσίμων από ρώσο προμηθευτή σε αυτόν 
τον σταθμό παραγωγής ενέργειας (ενώ είχε επίσης υπαινιχθεί ότι υπήρξε πιθανή συγκάλυψη 
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των περιστατικών αυτών, διαφθορά και απάτη).

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Ιστορικό του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Kozloduy
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενήμερη για τους ισχυρισμούς σχετικά με το πυρηνικό καύσιμο 
που χρησιμοποιείται στον σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Kozloduy και 
βρίσκεται σε επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το 2008 και το 2009 υπήρξε ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κ. Kotev, με τη συμμετοχή της 
Ρυθμιστικής Αρχής Πυρηνικής Ενέργειας της Βουλγαρίας και του σταθμού παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας του Kozloduy.

Το τεχνικό ιστορικό επικεντρώνεται στη χρήση καυσίμου το οποίο υποτίθεται ότι είχε 
ανακυκλωθεί (επανεπεξεργασμένο ουράνιο):

α) Αλλαγή καυσίμου και επακόλουθη παρέκκλιση στον υπολογισμό της διάρκειας του κύκλου 
καυσίμου:
Φαίνεται ότι μετά από σταδιακή αλλαγή στον τύπο καυσίμου (TVSA αντί για το TVSM που 
χρησιμοποιούνταν προηγουμένως) που ξεκίνησε το 2004, σημειώθηκε ελαφρά παρέκκλιση 
στη διαπιστωμένη διάρκεια του καυσίμου σε σύγκριση με την προβλεφθείσα διάρκεια και, 
κατά συνέπεια, στο ποσοστό πυρηνικής καύσης του καυσίμου. Η Ρυθμιστική Αρχή 
Πυρηνικής Ενέργειας της Βουλγαρίας έλαβε διευκρινίσεις από τον ρώσο προμηθευτή 
καυσίμου με την επωνυμία TVEL και διαβεβαίωσε ότι αυτές οι παρεκκλίσεις είναι αμελητέες 
και δεν έχουν θέσει σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια ή την προστασία των εργαζομένων ή 
το περιβάλλον. Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν από την Επιτροπή, το πρόβλημα 
οφειλόταν κατά πάσα πιθανότητα στο λογισμικό που χρησιμοποιούνταν («KASKAD») το 
οποίο δεν ήταν πλήρως προσαρμοσμένο στο νέο είδος καυσίμου, αλλά επρόκειτο να 
ενημερωθεί.
Στην επιστολή του με ημερομηνία 19 Φεβρουαρίου 2009, ο διευθυντής ασφάλειας και 
ποιότητας του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Kozloduy δήλωσε ότι «το 
πρόβλημα με τις αφύσικες παρεκκλίσεις μεταξύ της υπολογισμένης και της διαπιστωμένης 
διάρκειας του κύκλου καυσίμου επιλύθηκε εξ ολοκλήρου».
β) Χρήση ανακυκλωμένου ουρανίου:
Η Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Βουλγαρίας χρησιμοποίησε ανεξάρτητο 
εργολάβο (τη σουηδική εταιρεία Studsvik Nuclear AB) η οποία επιβεβαίωσε ότι οι μετρήσεις 
για το ισότοπο U232 (δείκτης παρουσίας ανακυκλωμένου ουρανίου) αντιστοιχούν στο 
πιστοποιητικό (δηλ. δεν υφίστανται ενδείξεις για τη χρήση ανακυκλωμένου ουρανίου). 
Ακόμη και αν χρησιμοποιούνταν ανακυκλωμένο ουράνιο U236 (αυτή είναι η πρακτική σε 
ορισμένους αντιδραστήρες πυρηνικής ενέργειας), δεν θα είχε άμεσο αντίκτυπο στην 
ασφάλεια των εν λόγω αντιδραστήρων.

Αξιολόγηση του τεχνικού ιστορικού
a) Νομικό πλαίσιο
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Μετά την ένταξη της Βουλγαρίας την 1η Ιανουαρίου 2007, οι έλεγχοι διασφαλίσεων της 
ΕΥΡΑΤΟΜ διενεργούνταν και συνεχίζουν να διενεργούνται σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στη 
Βουλγαρία. Επίσης πραγματοποιείται σε μόνιμη βάση επαλήθευση της λογιστικής 
παρακολούθησης πυρηνικών υπολογισμών (Τίτλος ΙΙ, κεφάλαιο 7 της Συνθήκης Ευρατόμ, 
συγκεκριμένα άρθρα 79, 81 και 82).
Ωστόσο, απουσία δεσμευτικής κοινοτικής νομοθεσίας για την πυρηνική ασφάλεια, αυτό το 
θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών πυρηνικής ασφάλειας (άρθρο 33 της 
Συνθήκης ΕΥΡΑΤΟΜ). Το πεδίο δράσης της Επιτροπής βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ 
περιορίζεται σε περιπτώσεις όπου τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των 
εργαζομένων ή του κοινού, δηλ. μετά τη διαρροή ιοντίζουσας ακτινοβολίας στο περιβάλλον 
(Τίτλος II, κεφάλαιο 3 της Συνθήκης Ευρατόμ, συγκεκριμένα άρθρο 35, και οδηγία για τους 
βασικούς κανόνες ασφαλείας) ή όταν πυρηνικά υλικά χρησιμοποιούνται σε μη δηλωθείσα 
χρήση (κεφάλαιο 7 της Συνθήκης Ευρατόμ, συγκεκριμένα άρθρο 77, παράγραφος α)).

Στις 26 Νοεμβρίου 2008, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για οδηγία του Συμβουλίου 
(ΕΥΡΑΤΟΜ), για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια1. Αυτή η 
πρόταση εξετάζεται επί του παρόντος από τα κράτη μέλη για έγκριση στο Συμβούλιο.

β) Πορίσματα
Το πεδίο δράσης της Επιτροπής βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ περιορίζεται σε περιπτώσεις 
στις οποίες υπάρχει διαρροή ιοντίζουσας ακτινοβολίας στο περιβάλλον ή όταν πυρηνικά 
υλικά χρησιμοποιούνται σε μη δηλωθείσες χρήσεις. Η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες, 
ούτε από την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Βουλγαρίας ούτε από τον 
ίδιο τον σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Kozloduy, ότι υπήρξε τέτοια διαρροή. 
Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να πραγματοποιηθεί αποστολή επαλήθευσης σύμφωνα με το 
άρθρο 35 της Συνθήκης Ευρατόμ. Οι έλεγχοι πυρηνικών διασφαλίσεων της ΕΥΡΑΤΟΜ 
επίσης δεν παρείχαν τυχόν στοιχεία για τη χρήση πυρηνικού υλικού από τον σταθμό 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Kozloduy σε μη δηλωθείσες χρήσεις.
Μετά την απάντηση στην κοινοβουλευτική ερώτηση E-5775/08 επί του θέματος αυτού, η 
Επιτροπή έλαβε διαβεβαιώσεις από τον φορέα εκμετάλλευσης του σταθμού παραγωγής
πυρηνικής ενέργειας του Kozloduy στις 19 Φεβρουαρίου 2009, ότι, κατόπιν εκ νέου 
υπολογισμών με τη νέα έκδοση του πακέτου λογισμικού «KASKAD», το «πρόβλημα με τις 
αφύσικες παρεκκλίσεις μεταξύ της υπολογισμένης και της διαπιστωμένης διάρκειας του 
κύκλου καυσίμου επιλύθηκε εξ ολοκλήρου».
Η απάντηση της Επιτροπής στην κοινοβουλευτική ερώτηση E-1813/09 (συνέχεια στην 
ερώτηση E-5775/08) επαναβεβαιώνει ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την 
εξέλιξη της κατάστασης προβαίνοντας σε περαιτέρω επαφές με τις αρμόδιες βουλγαρικές 
αρχές πυρηνικής ασφάλειας.

Κατηγορίες για απειλές σε βάρος του κ. Kotev

Σύμφωνα με τις Συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει εξουσίες αντιμετώπισης 
ισχυρισμών για ποινικά αδικήματα σε βάρος ατόμων. Αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
από τους αντίστοιχους φορείς επιβολής του νόμου και δικαιοσύνης του σχετικού κράτους 

                                               
1 COM(2008)0890 τελικό
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μέλους.

Η λειτουργία των βουλγαρικών φορέων επιβολής του νόμου σε περιπτώσεις διαφθοράς και 
οργανωμένου εγκλήματος, όπως και των φορέων δικαιοσύνης, παρακολουθούνται στο 
πλαίσιο του «μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου» βάσει ορισμένων σημείων αναφοράς 
στο πλαίσιο των οποίων δεσμεύτηκε η ίδια η Βουλγαρία να αντεπεξέλθει.  Στις 12 
Φεβρουαρίου 2009 η Επιτροπή δημοσίευσε την 4η έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον βαθμό στον οποίο αντεπεξέρχεται η 
Βουλγαρία στα εν λόγω σημεία αναφοράς.   Αυτή ήταν μια ενημέρωση σχετικά με τα 
περιστατικά που αφορούν τις εξελίξεις στο μεσοδιάστημα μεταξύ της 3ης έκθεσης, που 
δημοσιεύθηκε στις 23 Ιουλίου 2008, και της επόμενης πλήρους έκθεσης που αναμένεται το 
καλοκαίρι του 2009. Στην έκθεση θεσπίζεται ότι προκειμένου να επιδείξει συστηματική και 
μη αναστρέψιμη αλλαγή, η Βουλγαρία πρέπει να δείξει ότι έχει εφαρμόσει ένα σταθερό 
δικαστικό σύστημα που λειτουργεί αυτόνομα και το οποίο μπορεί να εντοπίζει και να 
επιβάλλει κυρώσεις σε συγκρούσεις συμφερόντων, διαφθορά και οργανωμένο έγκλημα, και 
να προστατεύει το κράτος δικαίου. 

Συμπέρασμα

- Επί των τεχνικών ζητημάτων:
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης διενεργώντας 
περισσότερες έρευνες με τις αρμόδιες βουλγαρικές αρχές πυρηνικής ασφάλειας επί 
οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος που σχετίζεται με τη Συνθήκη Ευρατόμ.

- Επί των ισχυρισμών για απειλές σε βάρος του κ. Kotev:

Σύμφωνα με τις Συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει εξουσίες αντιμετώπισης 
ισχυρισμών για ποινικά αδικήματα σε βάρος ατόμων. Αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
από τους αντίστοιχους φορείς επιβολής του νόμου και δικαιοσύνης του σχετικού κράτους 
μέλους. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο της Βουλγαρίας ως προς την 
αντιμετώπιση υποθέσεων διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος στο πλαίσιο του 
μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου. 


