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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1385/2008, ko apvienības „Anna Politkovskaya” vārdā iesniedza 
Bulgārijas valstspiederīgais Peter Penchev, par Bulgārijas atomfiziķa Georgi 
Kotev aizsardzību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs mudina Eiropas Parlamentu iejaukties iepriekšminētā atomfiziķa 
lietā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Georgi Kotev, kas 17 gadus strādājis strīdīgajā 
Kozlodujas atomelektrostacijā, ir saņēmis draudus no atomelektrostacijas izpilddirektora, jo 
paudis atklātībā informāciju par pārkāpumiem šajā atomelektrostacijā, to skaitā par bīstami 
pārstrādātas degvielas izmantošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā

„Lūgumraksts

Savā lūgumrakstā „Anna Politkovskaya” apvienība par runas brīvību aicina Eiropas Komisiju 
vērsties pie tās specializētajām drošības un tiesību aizsardzības struktūrām un nekavējoties 
veikt darbības, lai aizsargātu Bulgārijas atomzinātnieka Georgi Kotev dzīvību un cilvēka 
cieņu. Runā, ka Georgi Kotev saņēmis draudus no Kozlodujas atomelektrostacijas 
administratīvā direktora, jo zinātnieks publiski izteicis apgalvojumus, ka šajā 
atomelektrostacijā nelegāli tiek izmantota bīstama, pārstrādāta degviela, kas saņemta no 
Krievijas piegādātāja (tāpat arī norādījumus uz iespējamu šo faktu slēpšanu, korupciju un 
krāpniecību).
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Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Informācija par Kozlodujas atomelektrostaciju 
Eiropas Komisija ir informēta par apgalvojumiem attiecībā uz kodoldegvielu, ko izmanto 
Kozlodujas atomelektrostacijā, un ir sazinājusies ar ieinteresētajām pusēm. 2008. un 
2009. gadā notikusi informācijas apmaiņa starp Eiropas Komisiju un Georgi Kotev, kā arī 
Bulgārijas kodolenerģijas pārvaldes iestādi un Kozlodujas atomelektrostaciju. Tehniskā 
informācija galvenokārt pievēršas iespējamai pārstrādātās degvielas lietošanai (pārstrādāts 
urāns):
a) degvielas maiņa un sekojoša novirze degvielas cikla garuma aprēķināšanā:
šķiet, ka pēc pakāpeniskas degvielas veida nomaiņas (TVSA iepriekš izmantotā TVSM vietā), 
sākot no 2004. gada, neliela nobīde ir notikusi novērotajā degvielas cikla garumā 
salīdzinājumā ar iepriekš noteikto garumu un rezultātā — radītajos izdedžos. Bulgārijas 
kodolenerģijas pārvaldes iestāde ir saņēmusi paskaidrojumus no Krievijas degvielas 
piegādātāja TVEL un apliecinājusi, ka šīs nobīdes ir nenozīmīgas un nav apdraudējušas 
kodoldrošību vai darbinieku vai vides aizsardzību. Saskaņā ar Komisijas saņemto informāciju 
problēma iespējami bija saistīta ar izmantoto programmatūru („KASKAD”), kas nebija pilnībā 
pielāgota jaunajam degvielas veidam, bet tiks atjaunināta.

2009. gada 19. februāra Kozlodujas atomelektrostacijas Drošības un kvalitātes direktora 
vēstulē tika apgalvots, ka „problēma ar lielajām nobīdēm starp aprēķināto un novēroto 
degvielas cikla garumu tikusi pilnībā atrisināta.”
b) pārstrādāta urāna izmantošana.
Bulgārijas kodolenerģijas pārvaldes iestāde ir piesaistījusi neatkarīgu darbuzņēmēju 
(Zviedrijas firma „Studsvik Nuclear AB”), kas apstiprināja, ka izotopa U-232 mērījumi 
(pārstrādāta urāna klātbūtnes rādītājs) atbilst sertifikātam (t. i., nav pierādījumu par 
pārstrādāta urāna izmantošanu). 

Pat ja pārstrādāts urāns U-236 ticis izmantots (tas tiek darīts dažās atomelektrostacijās), tam
nebūtu tiešas ietekmes uz šo reaktoru drošumu.

Tehniskās informācijas novērtējums 
a) Tiesiskais ietvars
No Bulgārijas pievienošanās brīža 2007. gada 1. janvārī Bulgārijas kodoliekārtās ir veiktas un 
joprojām notiek EURATOM drošības kontroles. Tāpat ir veikta kodoluzskaites dokumentu 
pārbaude saskaņā ar pastāvīgu tiesisko pamatu (EURATOM līguma II sadaļas 7. nodaļa, īpaši 
79., 81. un 82. pants).
Tomēr, tā kā nepastāv saistoši ES tiesību akti par kodoldrošību, šis jautājums ir valsts 
kodoldrošības iestāžu kompetencē (EURATOM līguma 33. pants). Komisijas darbības joma 
attiecībā uz darbībām saskaņā ar EURATOM līgumu ir ierobežota līdz gadījumiem, kad 
apdraudēta darbinieku veselība vai drošība vai sabiedrības veselība, t. i., pēc jonizētās 
radiācijas nokļūšanas vidē (EURATOM līguma II sadaļas 3. nodaļa, īpaši 35. pants, un 
Drošības pamatstandartu direktīva) vai gadījumā, kad kodolmateriāli tiek izmantoti neatļautai 
lietošanai (EURATOM līguma 7. nodaļa, īpaši 77. panta a) apakšpunkts).
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2008. gada 26. novembrī Komisija izvirzīja priekšlikumu Padomes Direktīvai (EURATOM), 
ar ko izveido Kopienas kodoldrošības sistēmas pamatstruktūru.1 Par šo priekšlikumu pašlaik 
notiek diskusijas ar dalībvalstīm tā pieņemšanai Padomē. 
b) Secinājumi
Eiropas Komisijas darbības joma attiecībā uz darbībām saskaņā ar EURATOM līgumu ir 
ierobežota līdz gadījumiem, kad notikusi jonizētās radiācijas nokļūšanas vidē vai 
kodolmateriāli tiek izmantoti neatļautai lietošanai. Komisijai nav informācijas ne no 
kompetentajām Beļģijas kodolenerģijas pārvaldes iestādēm, ne no pašas Kozlodujas 
atomelektrostacijas, ka būtu izveidojusies šāda situācija. Tādējādi nebija iemesla veikt 
pārbaudes misiju saskaņā ar EURATOM līguma 35. pantu. Arī EURATOM kodolmateriālu 
drošības kontrole nesniedza nekādus norādījumus par Kozlodujas atomelektrostacijas 
kodolmateriālu izmantošanu neatļautai lietošanai.

Pēc atbildes uz Parlamenta jautājumu E-5775/08 par šo tematu Komisija 2009. gada 
19. februārī saņēma apstiprinājumu no Kozlodujas atomelektrostacijas operatora, ka pēc 
atkārtotu aprēķinu veikšanas ar jauno programmatūras paketes „KASKAD” versiju „problēma 
ar lielajām nobīdēm starp aprēķināto un novēroto degvielas cikla garumu tikusi pilnībā 
atrisināta.”
Komisijas atbilde uz Parlamenta jautājumu E-1813/09 (turpinājums atbildei E-5775/08) no 
jauna apstiprina, ka Komisija turpinās uzraudzīt situācijas attīstību, turpmāk sazinoties ar 
atbildīgajām Bulgārijas kodoldrošības varas iestādēm.

Apsūdzība par draudiem Georgi Kotev

Saskaņā ar līgumiem Eiropas Komisijai nav pilnvaru risināt jautājumus par iespējamiem 
kriminālnoziegumiem pret atsevišķām personām. Tie jārisina attiecīgajām tiesību aizsardzības 
organizācijām un tiesu varai iesaistītajā dalībvalstī.

Bulgārijas tiesību aizsardzības organizāciju darbība korupcijas un organizētās noziedzības 
gadījumos, kā arī tiesu vara tiek uzraudzīta „Sadarbības un pārbaudes mehānisma” kontekstā, 
pamatojoties uz virkni standartu, ko Bulgārija pati apņēmusies īstenot. 2009. gada 12. februārī 
Komisija izdeva tās 4. ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, saskaņā ar ko Bulgārija 
sasniedza šos standartus. Tas bija faktisks atjauninājums par sasniegto vidusposmā starp 
3. ziņojumu, kas izdots 2008. gada 23. jūlijā, un nākamo pilno ziņojumu 2009. gada vasarā. 
Ziņojumā apgalvots, ka ar mērķi parādīt sistemātiskas un neatgriezeniskas pārmaiņas 
Bulgārijai nepieciešams pierādīt, ka tā ir izveidojusi neatkarīgi funkcionējošu, stabilu tiesu 
varu, kas ir spējīga atklāt un sodīt interešu konfliktus, korupciju un organizēto noziedzību, kā 
arī aizsargāt tiesiskumu. 

Secinājumi

                                               
1 COM(2008)0890 galīgā redakcija.
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- Par tehniska rakstura jautājumiem
Komisija turpinās uzraudzīt situācijas attīstību, veicot turpmāku izpēti ar atbildīgajām 
Bulgārijas kodoldrošības varas iestādēm par jebkādiem tehniska rakstura jautājumiem saistībā 
ar EURATOM līgumu.

- Par iespējamiem draudiem Georgi Kotev
Saskaņā ar līgumiem Eiropas Komisijai nav pilnvaru risināt jautājumus par iespējamiem 
kriminālnoziegumiem pret atsevišķām personām. Tie jārisina attiecīgajām tiesību aizsardzības 
organizācijām un tiesu varai iesaistītajā dalībvalstī. 

Komisija turpinās uzraudzīt Bulgārijas progresu korupcijas un organizētās noziedzības 
gadījumu risināšanā Sadarbības un pārbaudes mehānisma kontekstā.”


