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atomfizikus védelméről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon be a fent nevezett 
atomfizikus ügyébe. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a 17 évig a vitatott „Kozloduy” 
atomerőműben dolgozó Georgi Kotevet az erőmű ügyvezető igazgatója megfenyegette, mert 
információkat hozott nyilvánosságra az erőműben tapasztalható szabálytalanságokról, ezen 
belül a veszélyes újrafeldolgozott üzemanyag használatáról.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. május 15.

A petíció

Az általuk benyújtott petícióban az „Anna Politkovskaya” Egyesület a Szólásszabadságért 
képviselői arra kérik az Európai Bizottságot, hogy biztonsági és bűnüldözési szakszolgálatai 
segítségével tegyen azonnali lépéseket Georgi Kotev bolgár atomfizikus életének és emberi 
méltóságának megóvása érdekében. Kotev urat állítólagosan megfenyegette a kozloduyi 
atomerőmű adminisztratív igazgatója, mivel nyilvános vádakat fogalmazott meg egy orosz 
beszállítótól származó veszélyes újrafeldolgozott fűtőanyag használatát illetően a szóban 
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forgó atomerőműben (továbbá utalásokat tett ezen tények esetleges elkendőzésére, valamint a 
korrupcióra és csalásra vonatkozóan).

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A kozloduyi atomerőmű háttere
Az Európai Bizottság tisztában van a kozloduyi atomerőműben alkalmazott nukleáris 
fűtőanyagokra vonatkozó állításokkal, és kapcsolatban áll az érdekelt felekkel. 2008-ban és 
2009-ben információcsere valósult meg az Európai Bizottság és Kotev úr, valamint a bolgár 
nukleáris szabályozó hatóság és a kozloduyi atomerőmű között.

A technikai háttér középpontjában az állítólagosan újrafeldolgozott fűtőanyag 
(újrafeldolgozott uránium) használata áll:

a) Fűtőanyagtípus-váltás és a fűtőanyagciklus hosszának kiszámításában ezt követően 
jelentkező eltérés:
Úgy tűnik, hogy az új típusú fűtőanyagra való, 2004-től kezdődő fokozatos átállást követően 
(TVSA a korábban használt TVSM helyett) enyhe eltérés jelentkezett a fűtőanyag-
felhasználási ciklus észlelt hossza, valamint annak előre jelzett hossza között, ennek 
eredményeképpen pedig a fűtőanyag égése terén is. A bolgár nukleáris szabályozó hatóság 
részletes tájékoztatást kért a TVEL orosz fűtőanyag-beszállítótól, és megbizonyosodott afelől, 
hogy a szóban forgó eltérések elenyészőek, valamint nem veszélyeztetik a nukleáris 
biztonságot, a munkavállalók védelmét vagy a környezetet. A Bizottsághoz beérkezett 
tájékoztatás alapján a probléma valószínűleg az alkalmazott szoftvernek („KASKAD”) 
tudható be, mivel azt nem igazították teljes mértékben az új típusú fűtőanyaghoz, a jövőben 
azonban frissítik majd.

2009. február 19-i levelében a kozloduyi atomerőmű biztonsági és minőségellenőrzési 
igazgatója kifejtette, hogy „teljes mértékben megoldódott a fűtőanyagciklus kiszámított és 
észlelt hossza tekintetében jelentkező rendellenes eltérések problémája.”
b) Újrafeldolgozott uránium használata:
A bolgár nukleáris szabályozó hatóság egy független szerződéses megbízotthoz fordult 
(Studsvik Nuclear AB svéd társaság), amely megállapította, hogy az U232 izotóp (az 
újrafeldolgozott uránium jelenlétének mutatója) mérési adatai megfelelnek a tanúsítványban
foglaltaknak (azaz nincs az újrafeldolgozott uránium felhasználására utaló jel). 

Még ha U236 újrafeldolgozott urániumot is használnának (az egyes atomerőművekben 
alkalmazott gyakorlat szerint), az nem befolyásolná közvetlenül a szóban forgó erőművek 
biztonságát.

A technikai háttér értékelése
a) Jogi keret
Bulgária 2007. január 1-jei csatlakozása óta rendszeresen EURATOM biztonsági
ellenőrzéseket végeznek a bulgáriai atomerőművekben. A gyártási folyamatokról szóló 
kimutatások ellenőrzésére is állandó jelleggel kerül sor (az Euratom-Szerződés második 
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címének VII. fejezete, kiváltképpen a 79., 81. és 82. cikk).
Ugyanakkor egy nukleáris biztonságról szóló kötelező erejű uniós jogszabály hiányában a 
szóban forgó kérdés a nemzeti nukleáris biztonsági hatóságok hatáskörét képezi (az Euratom-
Szerződés 33. cikke). A Bizottságnak az Euratom-Szerződés értelmében fennálló intézkedési 
hatásköre azon esetekre korlátozódik, amikor veszélybe kerül a munkavállalók vagy a 
lakosság egészsége vagy biztonsága, például ionizáló sugárzás környezetbe való kijutását 
követően (az Euratom-Szerződés második címének III. fejezete, kiváltképpen a 35. cikk és az 
alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló irányelv), illetve amikor a nukleáris 
anyagokat nem kizárólag a felhasználóik által meghatározott célokra használják fel (az 
Euratom-Szerződés VII. fejezete, kiváltképpen a 77. cikk a) pontja).

2008. november 26-án a Bizottság egy tanácsi irányelvre (EURATOM) irányuló javaslatot 
terjesztett elő, amely létrehozza a nukleáris biztonság közösségi keretét1. A szóban forgó 
javaslat megvitatása jelenleg folyik a tagállamok részéről, hogy aztán annak elfogadására sor 
kerülhessen a Tanácsban.

b) Megállapítások
A Bizottságnak az Euratom-Szerződés értelmében fennálló intézkedési hatásköre azon 
esetekre korlátozódik, amikor ionizáló sugárzás kerül a környezetbe, illetve amikor a 
nukleáris anyagokat nem kizárólag a felhasználóik által meghatározott célokra használják fel. 
A Bizottságnak nem állnak rendelkezésére olyan információk – sem az illetékes bolgár 
nukleáris szabályozó hatóságtól, sem pedig magától a kozloduyi atomerőműtől –, amelyek 
alapján ennek esete valószínűsíthető. Következésképpen nem volt indokolt az Euratom-
Szerződés 35. cikke szerinti ellenőrzés elvégzése. Az EURATOM biztonsági ellenőrzések 
szintén nem tártak fel arra utaló jelet, hogy a kozloduyi atomerőműből származó nukleáris 
anyagokat nem kizárólag a felhasználóik által meghatározott célokra használták.

A tárggyal foglalkozó E-5775/08. sz. parlamenti kérdés megválaszolása óta, 2009. február 19-
én a kozloduyi atomerőmű üzemeltetője arról biztosította a Bizottságot, hogy a „KASKAD” 
szoftvercsomag új verziójával végzett újraszámításokat követően „teljes mértékben 
megoldódott a fűtőanyagciklus kiszámított és észlelt hossza tekintetében jelentkező 
rendellenes eltérések problémája.”
A Bizottságnak az E-1813/09. sz. parlamenti kérdésre (a E-5775/08. sz. kérdés nyomon 
követése) adott válasza újólag megerősíti, hogy a Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri 
majd a helyzet alakulását, oly módon, hogy a jövőben fokozza a bolgár nukleáris biztonsági 
hatóságokkal való kapcsolattartását.

Kotev úr megfenyegetésének vádjai

A Szerződésekkel összhangban az Európai Bizottságot nem ruházták fel arra irányuló 
hatáskörrel, hogy foglakozzon az egyénekkel szemben elkövetett bűncselekményekre irányuló 
vádakkal. Azokkal az egyes bűnüldözési szerveknek, valamint az illetékes tagállamok 
igazságügyi hatóságainak kell foglalkozniuk.

A bolgár bűnüldözési szervek, valamint az igazságügyi hatóságok működését a korrupció és 
                                               
1 COM(2008)0890 végleges
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szervezett bűnözés eseteiben „az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus” keretében 
kísérik figyelemmel, több olyan referenciaérték alapján, amelyek teljesítése mellett Bulgária 
elkötelezte magát. 2009. február 12-én a Bizottság közzétette az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz intézett negyedik jelentését a referenciaértékek Bulgária általi teljesítésének 
mértékéről. A szóban forgó dokumentum tényszerű és naprakész tájékoztatással szolgált 
félúton a harmadik jelentés – amelyet 2008. július 23-án tettek közzé –, valamint a 2009 
nyarán esedékes következő teljes körű jelentés közötti időszak fejleményeiről. A jelentésben 
foglaltak szerint annak érdekében, hogy szemléltesse az országban végbement rendszerszintű 
és visszafordíthatatlan változásokat, Bulgáriának meg kell mutatnia, hogy sikerült függetlenül 
működő, szilárd alapokon nyugvó igazságügyi rendszert létrehoznia, amely képes arra, hogy 
felfedje és szankcionálja az összeférhetetlenséget, a korrupciót és a szervezett bűnözést, 
valamint fenntartsa a jogállamiságot. 

Következtetés

- A technikai kérdéseket illetően:
A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri majd a helyzet alakulását, oly módon, hogy újabb 
tájékoztatást kér az illetékes bolgár nukleáris biztonsági hatóságoktól az Euratom-
Szerződéshez kapcsolódó bármely technikai jellegű kérdést illetően.

- A Kotev úrral szembeni állítólagos fenyegetéseket illetően:
A Szerződésekkel összhangban az Európai Bizottságot nem ruházták fel arra irányuló 
hatáskörrel, hogy foglakozzon az egyénekkel szemben elkövetett bűncselekményekre irányuló 
vádakkal. Azokkal az egyes bűnüldözési szerveknek, valamint az illetékes tagállamok 
igazságügyi hatóságainak kell foglalkozniuk. 

A Bizottság az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus összefüggésében továbbra is 
figyelemmel kíséri Bulgária részéről a korrupció és szervezett bűnözés eseteinek kezelése 
terén elért előrehaladást.


