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Subject: Petizzjoni 1385/2008, ippreżentata minn Peter Penchev, ta’ nazzjonalità 
Bulgara, f’isem l-assoċjazzjoni ‘Anna Politovskaya’, dwar il-protezzjoni ta’ 
espert Bulgaru tal-fiżika nukleari Georgi Kotev.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jistieden lill-Parlament Ewropew biex jintervieni fil-każ imsemmi hawn fuq 
dwar l-espert tal-fiżika nukleari. Il-petizzjonant isostni li Georgi Kotev, li ħadem fl-impjant 
nukleari kontroversjali ta’ Kozloduy għal 17-il sena, qiegħed jiġi mhedded mid-direttur 
amministrattiv tal-impjant għax huwa ppubblika informazzjoni dwar l-irregolaritajiet 
hemmhekk, li jinkludu l-użu ta’ fjuwil perikoluż irriċiklat.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4)) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-15 ta’ Mejju 2009.

Il-petizzjoni

Fil-petizzjoni tagħha, l-Assoċjazzjoni għal-Libertà tal-Espressjoni “Anna Politkovskaya” 
titlob lill-Kummissjoni Ewropea biex titfa’ ħarsitha fuq l-istrutturi speċjalizzati tagħha għas-
sigurtà u l-infurzar tal-liġi u biex tieħu passi immedjati biex tiddefendi l-ħajja u d-dinjità 
umana tax-xjenzjat nukleari Bulgaru Georgi Kotev. Jingħad li s-Sur Kotev kien mhedded 
mid-direttur amministrattiv tal-impjant tal-enerġija nukleari ta’ Kozloduy minħabba li għamel 
allegazzjonijiet fil-pubbliku dwar l-użu illegali ta’ fjuwil perikuluż irriċiklat minn fornitur 
Russu f’dan l-impjant tal-enerġija (kif ukoll referenzi għall-possibilità ta’ ħabi ta’ dawn il-
fatti, korruzzjoni u frodi).
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Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

L-isfond dwar l-impjant tal-enerġija nukleari ta’ Kozloduy 
Il-Kummissjoni Ewropea taf bl-allegazzjonijiet dwar il-fjuwil nukleari użat fl-impjant tal-
enerġija nukleari ta’ Kozloduy u kienet f’kuntatt mal-partijiet interessati. Fl-2008 u fl-2009, 
kien hemm skambju ta’ informazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u s-Sur Kotev, kif ukoll 
mal-Awtorità Regolatorja Nukleari Bulgara u mal-Impjant tal-Enerġija Nukleari ta’ 
Kozloduy.
Il-qofol tal-isfond tekniku huwa dwar l-użu ta’ fjuwil li jingħad li huwa riċiklat (uranju 
pproċessat mill-ġdid):
a) Bdil ta’ fjuwil u d-devjazzjoni sussegwenti fil-kalkolu ta’ kemm kien twil iċ-ċiklu tal-fjuwil:
Jidher li wara l-bdil gradwali fit-tip ta’ fjuwil (TVSA minflok TVSM użat qabel) li beda fl-
2004, kien hemm devjazzjoni żgħira fit-tul osservat tal-kampanja dwar il-fjuwil, meta 
mqabbel mat-tul previst u, bħala konsegwenza, fil-ħruq tal-fjuwil. L-Awtorità Regolatorja 
Nukleari Bulgara kisbet kjarifikazzjonijiet mingħand il-fornitur Russu tal-fjuwil TVEL, u  
assigurat li dawn id-devjazzjonijiet kienu negliġibbli u li ma kinux ta’ periklu għas-sigurtà 
nukleari jew għall-protezzjoni tal-ħaddiema jew għall-ambjent. Skont l-informazzjoni li 
waslet għand il-Kummissjoni, il-problema aktarx kienet minħabba s-softwer użat
("KASKAD") li ma kienx għal kollox adottat għax-xorta ta’ fjuwil ġdid iżda li kien ser jiġi 
aġġornat.
Fl-ittra tiegħu tad-19 ta’ Frar 2009, id-Direttur għas-Sigurtà u l-Kwalità tal-Impjant tal-
Enerġija Nukleari ta’ Kozloduy iddikjara li “il-problema tad-devjazzjonijiet anormali bejn it-
tul ikkalkulat u dak osservat taċ-ċiklu tal-fjuwil kienet ġiet solvuta għal kollox.”
b) L-użu tal-uranju riċiklat:
L-Awtorità Regolatorja Nukleari Bulgara għamlet użu minn kuntrattur indipendenti (id-ditta 
Żvediża Studsvik Nuclear AB) li kkonferma li l-kejl tal-iżotopu U232 (indikatur tal-preżenza 
ta’ uranju riċiklat) kien jaqbel maċ-ċertifikat (i.e. ma kienx hemm prova tal-użu ta’ uranju 
riċiklat). 
Anki li kieku ntuża l-uranju U236 (din hija l-prattika f’xi reatturi tal-enerġija nukleari), dan 
ma kienx ikollu impatt dirett fuq is-sikurezza ta’ dawn ir-reatturi.

Evalwazzjoni tal-isfond tekniku
a) Il-qafas legali
Sa mill-adeżjoni tal-Bulgarija fl-1 ta’ Jannar 2007, twettqu spezzjonijiet ta’ salvagwardja tal-
EURATOM f’faċilitajiet nukleari fil-Bulgarija, u se jibqgħu jsiru. Issir ukoll verifika, fuq bażi 
permanenti, tar-rekords ta’ kontabilità nukleari (Titolu II, Kapitolu 7 tat-Trattat tal-Euratom, 
speċjalment l-Artikoli 79, 81 u 82).

Iżda, fin-nuqqas ta’ liġijiet vinkolanti tal-UE dwar sikurezza nukleari, din il-kwistjoni taqa’ 
fil-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali għas-sikurezza nukleari (l-Artikolu 33 tat-Trattat 
tal-EURATOM). L-għan tal-Kummissjoni għal azzjoni skont it-Trattat tal-Euratom huwa 
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limitat għal każijiet fejn is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema jew tal-pubbliku inġenerali ikunu 
fil-periklu, i.e. wara rilaxx ta’ radjazzjoni jonizzata fl-ambjent, (Titolu II, Kapitolu 3 tat-
Trattat tal-Euratom, speċjalment l-Artikolu 35, u d-Direttiva dwar Standards Bażiċi ta’ 
Sikurezza ) jew meta materjali nukleari nbidlu għal użu mhux iddikjarat (Kapitolu 7 tat-
Trattat tal-Euratom, speċjalment l-Artikolu 77 (a)).
Fis-26 ta’ Novembru 2008, il-Kummissjoni ressqet proposta għal Direttiva tal-Kunsill 
(EURATOM), li tistabbilixxi qafas Komunitarju ta’ sikurezza nukleari.1 Din il-proposta 
qiegħda attwalment tiġi diskussa minn Stati Membri għal adozzjoni fil-Kunsill.

b) Sejbiet
L-għan tal-Kummissjoni Ewropea għal azzjoni skont it-Trattat tal-Euratom huwa limitat għal 
każijiet fejn ikun hemm rilaxx ta’ radjazzjoni jonizzata fl-ambjent jew meta materjali nukleari 
jinbidlu għal użu mhux iddikjarat. Il-Kummissjoni ma jkollhiex informazzjoni li jkun seħħ 
rilaxx bħal dan, la mill-Awtorità Regolatorja Nukleari Bulgara kompetenti u lanqas mill-
Impjant tal-Enerġija Nukleari stess ta’ Kozloduy. Għalhekk, ma kienx hemm raġuni għal 
missjoni ta’ verifika skont l-Artikolu 35 tal-Euratom. Spezzjonijiet ta’ salvagwardja nukleari 
tal-EURATOM lanqas ma taw indikazzjonijiet dwar it-tibdil ta’ materjal nukleari mill-
Impjant tal-Enerġija Nukleari ta’ Kozloduy għal użu mhux iddikjarat.
Minn meta twieġbet il-mistoqsija Parlamentari E-5775/08 fuq dan is-suġġett, il-Kummissjoni
ġiet rassigurata mill-operatur tal-Impjant tal-Enerġija Nukleari ta’ Kozloduy fid-19 ta’ Frar
2009, li, wara kalkulazzjonijiet mill-ġdid bil-verżjoni l-ġdida tal-pakkett ta’ softwer 
“KASKAD”, “il-problema tad-devjazzjonijiet anormali bejn it-tul taċ-ċiklu tal-fjuwil 
ikkalkulat u dak osservat kienet ġiet solvuta għal kollox.”
Ir-risposta tal-Kummissjoni għall-mistoqsija Parlamentari E-1813/09 (segwitu tal-mistoqsija
E-5775/08) terġa’ tikkonferma li l-Kummissjoni ser tkompli tissorvelja l-evoluzzjoni tas-
sitwazzjoni billi żżomm aktar kuntatti mal-awtoritajiet Bulgari responsabbli mis-sikurezza 
nukleari.

Akkużi ta’ theddid lis-Sur Kotev

B’konformità mat-Trattati, il-Kummissjoni Ewropea m’għandhiex is-setgħat li tittratta l-
allegazzjonijiet ta’ atti kriminali kontra individwi. Dawn ikollhom jittrattawhom il-korpi tal-
infurzar tal-liġi rispettivi u dawk ġudizzjarji fl-Istati Membri konċernati.

Il-funzjonijiet tal-korpi tal-infurzar tal-liġi tal-Bulgarija f’każijiet ta’ korruzzjoni u ta’ 
kriminalità organizzata, kif ukoll tal-korpi ġudizzjarji, qed jingħataw attenzjoni fil-kuntest 
“tal-mekkaniżmu ta’ Koperazzjoni u Verifika” fuq il-bażi ta’ għadd ta’ punti ta’ referenza li l-
Bulgarija impenjat ruħha li tħares. Fit-12 ta’ Frar 2009, il-Kummissjoni ħarġet ir-raba’ rapport 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kemm il-Bulgarija kienet qed tħares dawn il-punti 
ta’ referenza. Dan kien aġġornament fattwali dwar żviluppi f’punt partikolari bejn it-tielet 
rapport, maħruġ fit-23 ta’ Lulju, 2008, u r-rapport sħiħ li għandu joħroġ fis-sajf tal-2009. Ir-
rapport jgħid li biex turi bidla sistemika u irriversibbli, il-Bulgarija jeħtiġilha turi li waqqfet 
ġudikatura li tiffunzjona b’mod awtonomu u stabbli li tkun tista’ tikxef konflitti ta’ interess, 
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korruzzjoni u kriminalità organizzata u teżerċita sanzjonijiet kontrihom, u li tippreżerva l-istat 
tad-dritt. 

Konklużjoni

- Dwar il-kwistjonijiet tekniċi:

Il-Kummissjoni ser tkompli tissorvelja l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni billi tistħarreġ aktar mal-
awtoritajiet Bulgari responsabbli għas-sikurezza nukleari dwar kull kwistjoni teknika relatata 
mat-Trattat tal-Euratom.

- Dwar l-allegat theddid kontra s-Sur Kotev:
Skont it-Trattati, il-Kummissjoni Ewropea m’għandhiex is-setgħat li tittratta allegazzjonijiet 
ta’ atti kriminali kontra individwi. Dawn għandhom ikunu ttrattati mill-korpi tal-infurzar tal-
liġi rispettivi u minn dawk ġudizzjarji fl-Istat Membru konċernat. 

Il-Kummissjoni ser tkompli timmonitorja l-progress tal-Bulgarija bil-mod kif tittratta każijiet 
ta’ korruzzjoni u kriminalità organizzata fil-kuntest tal-Mekkaniżmu ta’ Koperazzjoni u 
Verifika. 


