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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan edellä mainitun 
ydinfyysikon tapaukseen. Vetoomuksen esittäjä väittää, että voimalan hallintojohtaja uhkailee 
kiistanalaisessa Kozloduyn ydinvoimalassa 17 vuotta työskennellyttä Georgi Kotevia, koska 
tämä julkisti tietoja ydinvoimalassa tapahtuneista sääntöjenvastaisuuksista, muun muassa 
vaarallisen kierrätetyn polttoaineen käytöstä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 15. toukokuuta 2009

Vetoomus

Sananvapautta puolustava Anna Politkovskaja -yhdistys vaatii vetoomuksessaan Euroopan 
komissiota turvautumaan erityisiin turvallisuutta ja lainvalvontaa koskeviin rakenteisiinsa ja 
ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin bulgarialaisen ydintutkijan Georgi Kotevin hengen ja 
ihmisarvon puolustamiseksi. Kozloduyn ydinvoimalan hallintojohtajan väitetään uhkailevan 
Kotevia, koska tämä on esittänyt julkisia syytöksiä venäläisen hankkijan toimittaman 
vaarallisen kierrätetyn polttoaineen laittomasta käytöstä kyseisessä voimalassa. Kotev on 
myös viitannut mahdolliseen kyseisten tietojen salaamiseen, korruptioon ja petokseen.
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Komission huomiot vetoomuksesta

Taustatietoja Kozloduyn ydinvoimalasta 
Euroopan komissio on tietoinen väitteistä, jotka koskevat Kozloduyn ydinvoimalassa 
käytettyä ydinpolttoainetta, ja on ollut yhteydessä asianosaisiin osapuoliin. Vuosina 2008 
ja 2009 on vaihdettu tietoja Euroopan komission ja Georgi Kotevin sekä Bulgarian 
ydinenergia-alan sääntelyviranomaisen ja Kozloduyn ydinvoimalan välillä.
Väitetyn kierrätetyn polttoaineen käytöstä (jälleenkäsitelty uraani) on seuraavat tekniset 
taustatiedot.
a) Polttoaineen vaihtaminen ja siitä johtunut poikkeama ydinpolttoainekierron kestoa 
koskevissa laskelmissa
Näyttää siltä, että vuonna 2004 alkaneen polttoainetyypin asteittaisen vaihtamisen jälkeen 
(TVSA aikaisemmin käytetyn TVSM:n sijasta) polttoainekierron havaitussa kestossa on 
tapahtunut vähäinen poikkeama verrattuna ennakoituun kestoon. Sen seurauksena myös 
polttoaineen palamisen kesto on muuttunut. Bulgarian ydinenergia-alan sääntelyviranomainen 
on saanut selvityksen venäläiseltä polttoaineen toimittajalta TVEL:iltä, ja on vakuuttanut, että 
kyseisillä poikkeamilla ei ole merkitystä, eivätkä ne ole vaarantaneet ydinturvallisuutta tai 
työntekijöiden tai ympäristön turvallisuutta. Komission saamien tietojen mukaan ongelma 
johtui todennäköisesti käytetystä ohjelmistosta (KASKAD), jota ei ollut täysin mukautettu 
uudenlaiseen polttoaineeseen. Ohjelmisto on kuitenkin tarkoitus päivittää.

Kozloduyn ydinvoimalan turvallisuus- ja laatujohtaja ilmoitti 19. helmikuuta 2009 päivätyssä 
kirjeessään, että lasketun ja havaitun ydinpolttoainekierron keston välisistä epänormaaleista 
poikkeamista johtunut ongelma on ratkaistu kokonaan.
b) Kierrätetyn uraanin käyttö
Bulgarian ydinenergia-alan sääntelyviranomainen on käyttänyt riippumatonta toimeksisaajaa 
(ruotsalainen yritys Studsvik Nuclear AB), joka vahvisti, että kierrätetyn uraanin käyttöä 
ilmaisevaa isotooppia U 232 koskeneet mittaustulokset vastaavat voimalan lupaa. Näin ollen 
todisteita kierrätetyn uraanin käytöstä ei ole. 

Vaikka kierrätettyä uraania U 236 olisi käytetty, mikä on käytäntö joissakin ydinreaktoreissa, 
sillä ei olisi välittömiä vaikutuksia kyseisten reaktoreiden turvallisuuteen.

Teknisten taustatietojen arviointi 
a) Oikeudelliset puitteet
Bulgarian liityttyä Euroopan unioniin 1. tammikuuta 2007 Euratomin turvavalvontaan 
liittyviä tarkastuksia on tehty ja tehdään jatkossakin Bulgarian ydinvoimaloissa. Ydinaineesta 
pidettävää kirjanpitoa myös tarkistetaan jatkuvasti (Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen toinen osasto, VII luku, erityisesti 79, 81 ja 82 artikla).
Ydinturvallisuutta koskevan sitovan EU:n lainsäädännön puuttuessa asia kuitenkin kuuluu 
kansallisten ydinturvallisuutta valvovien viranomaisten toimivaltaan (Euroopan 
atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 33 artikla). Komission toimintamahdollisuudet 
Euratomin perustamissopimuksen nojalla rajoittuvat tapauksiin, joissa työntekijöiden terveys 
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ja turvallisuus tai väestö ovat vaarassa, eli jos ionisoivaa säteilyä on vapautunut ympäristöön 
(Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen toinen osasto, III luku, erityisesti 
33 artikla sekä perusnormien vahvistamisesta annettu direktiivi) tai jos ydinaineita käytetään 
muuhun kuin käyttäjän ilmoittamaan tarkoitukseen (Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen VII luku, erityisesti 77 a artikla).
Komissio antoi 26. marraskuuta 2008 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi (Euratom) 
ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta1. Jäsenvaltiot käsittelevät 
parhaillaan ehdotusta neuvoston hyväksymistä silmällä pitäen.

b) Havainnot
Euroopan komission toimintamahdollisuudet Euratomin perustamissopimuksen nojalla 
rajoittuvat tapauksiin, joissa ionisoivaa säteilyä on vapautunut ympäristöön tai jos ydinaineita 
käytetään muuhun kuin käyttäjän ilmoittamaan tarkoitukseen. Komissio ei ole saanut 
toimivaltaiselta Bulgarian ydinenergia-alan sääntelyviranomaiselta eikä Kozloduyn 
ydinvoimalasta tietoja siitä, että kyseistä säteilyä olisi vapautunut. Siksi ei ollut syytä lähettää 
tarkkailijaryhmää Euratomista tehdyn sopimuksen 35 artiklan mukaisesti. Euratomin 
turvavalvontaan liittyvissä tarkastuksissa ei myöskään havaittu viitteitä siitä, että Kozloduyn 
ydinvoimalan ydinainetta olisi käytetty muuhun kuin voimalan ilmoittamiin tarkoituksiin.
Vastattuaan aihetta koskevaan Euroopan parlamentin kirjalliseen kysymykseen E-5775/08 
komissio on saanut Kozloduyn ydinvoimalan käyttäjältä 19. helmikuuta 2009 vakuutuksen, 
jonka mukaan KASKAD-ohjelmiston uudella versiolla tehtyjen uudelleenlaskentojen ansiosta 
lasketun ja havaitun ydinpolttoainekierron keston välisistä epänormaaleista poikkeamista 
johtunut ongelma on ratkaistu kokonaan.

Komission vastauksessa Euroopan parlamentin kirjalliseen kysymykseen E-1813/09 (jatkoa 
kysymykseen E-5775/08) vahvistetaan, että komissio jatkaa tilanteen kehittymisen 
seuraamista ottamalla edelleen yhteyttä vastuussa oleviin Bulgarian 
ydinturvallisuusviranomaisiin.

Syytökset Georgi Kotevin uhkailusta

Perustamissopimusten mukaisesti Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa käsitellä syytöksiä 
yksittäisiin henkilöihin kohdistuvista rangaistavista teoista. Kyseisen jäsenvaltion 
asianmukaisten lainvalvonnasta vastaavien elinten ja oikeuslaitoksen on käsiteltävä tällaisia 
kysymyksiä.

Bulgarian lainvalvontaelinten toimintaa korruptioon ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen 
liittyvissä tapauksissa ja oikeuslaitoksen toimintaa valvotaan yhteistyö- ja 
tarkastusmekanismin puitteissa eräiden tarkistuskohtien perusteella, joiden noudattamiseen 
Bulgaria on sitoutunut. Komissio antoi 12. helmikuuta 2009 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle neljännen kertomuksen siitä, miten kattavasti Bulgaria on noudattanut näitä 
tarkistuskohtia. Kyseessä oli tosiseikkoihin perustuva päivitys kehityksestä 
23. heinäkuuta 2008 annetun kertomuksen ja kesällä 2009 annettavan seuraavan täydellisen 
kertomuksen välissä. Kertomuksessa todetaan, että osoittaakseen järjestelmään liittyvän ja 
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peruuttamattoman muutoksen toteutumisen, Bulgarian on osoitettava, että se on asettanut 
riippumattomasti toimivan, vakaan oikeuslaitoksen, joka kykenee havaitsemaan eturistiriidat, 
korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden ja määräämään niistä seuraamuksia, sekä 
säilyttämään oikeusvaltion periaatteet. 

Johtopäätös

– Tekniset kysymykset

Komissio jatkaa tilanteen kehittymisen seuraamista ottamalla edelleen yhteyttä vastuussa 
oleviin Bulgarian ydinturvallisuusviranomaisiin Euratomin perustamissopimukseen liittyvissä 
teknisissä kysymyksissä.

– Georgi Koteviin kohdistuneet väitetyt uhkaukset

Perustamissopimusten mukaisesti Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa käsitellä syytöksiä 
yksittäisiin henkilöihin kohdistuvista rangaistavista teoista. Kyseisen jäsenvaltion 
asianmukaisten lainvalvonnasta vastaavien elinten ja oikeuslaitoksen on käsiteltävä tällaisia 
kysymyksiä.

Komissio seuraa yhteistyö- ja tarkastusmekanismin puitteissa jatkossakin sitä, miten Bulgaria 
edistyy korruptioon ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien tapausten käsittelyssä.


