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Betreft: Verzoekschrift 1385/2008, ingediend door Peter Penchev (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de organisatie “Anna Politkovskaya”, over bescherming 
voor de kernfysicus Georgi Kotev

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement om hulp met betrekking tot bovengenoemde 
kernfysicus. Volgens indiener wordt Georgi Kotev, die 17 jaar voor de omstreden 
kerncentrale “Kozloduy” heeft gewerkt, bedreigd door de CEO van deze centrale, omdat hij 
informatie naar buiten heeft gebracht over onregelmatigheden zoals het gebruik van 
gevaarlijke, gebruikte brandstof.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 15 mei 2009

Het verzoekschrift

In haar verzoekschrift doet de organisatie voor vrije meningsuiting “Anna Politkovskaya” een 
be roep  op de Europese Commissie om haar gespecialiseerde veiligheids- en 
rechtshandhavingsstructuren aan te wenden om onmiddellijk stappen te ondernemen ter 
bescherming van het leven en de menselijke waardigheid van de Bulgaarse 
kernwetenschapper Georgi Kotev. Kotev zou zijn bedreigd door de CEO van de kerncentrale 
Kozloduy omdat hij de centrale er in het openbaar van heeft beschuldigd illegaal gebruik te 
maken van gevaarlijke, gerecyclede brandstof afkomstig van een Russische leverancier (en 
tevens zinspelingen heeft gemaakt op het mogelijk verhullen van deze feiten, corruptie en 
fraude).
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Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Achtergrondinformatie over kerncentrale Kozloduy
De Europese Commissie is op de hoogte van de beschuldigingen over de gebruikte
kernbrandstof in de kerncentrale Kozloduy en heeft contact gehad met de betrokken partijen. 
In 2008 en 2009 is er informatie uitgewisseld tussen de Europese Commissie en de heer 
Kotev, evenals met de Bulgaarse regelgevende autoriteit voor kernenergie en de kerncentrale 
Kozloduy.

De technische achtergrondinformatie betreft met name het vermeend gebruik van reeds eerder 
gebruikte brandstof (opgewerkt uranium):

a) Wijziging van brandstof en de hieruit volgende afwijking in de berekening van de lengte 
van de brandstofcyclus:
Het lijkt erop dat volgend op een geleidelijke wijziging in het soort brandstof vanaf 2004 
(TVSA in plaats van het voordien gebruikte TVSM) er een lichte afwijking heeft 
plaatsgevonden in de geobserveerde lengte van de brandstofcyclus in vergelijking met de 
voorspelde lengte en dientengevolge in het opbranden van de brandstof. De Bulgaarse 
regelgevende autoriteit voor kernenergie heeft verklaringen ontvangen van de Russische 
brandstofleverancier TVEL, en heeft verzekerd dat de afwijkingen verwaarloosbaar zijn en de 
nucleaire veiligheid en de bescherming van werknemers en het milieu niet in gevaar zijn
geweest. Uit informatie die de Commissie heeft ontvangen, blijkt dat het probleem 
waarschijnlijk te wijten was aan de gebruikte software (“KASKAD”). Deze was niet volledig 
aangepast aan de nieuwe soort brandstof, maar zou worden geüpdatet.

In zijn brief van 19 februari 2009 verklaarde de directeur veiligheid en kwaliteit van 
kerncentrale Kozloduy dat het “probleem van de abnormale verschillen tussen de berekende 
en de geobserveerde lengte van de brandstofcyclus volledig was opgelost”.
b) Gebruik van gerecycled uranium:
De Bulgaarse regelgevende autoriteit voor kernenergie heeft gebruikgemaakt van een 
onafhankelijke contractant (het Zweedse bedrijf Studsvik Nuclear AB) die heeft bevestigd dat 
de metingen van isotoop U232 (een indicatie voor de aanwezigheid van gerecycled uranium)
overeenkomen met het op het certificaat vermelde (d.w.z. er is geen bewijs voor de 
aanwezigheid van gerecycled uranium).
Zelfs als er gerecycled uranium U236 werd gebruikt (dit behoort tot de normale 
bedrijfsvoering in sommige kernreactors), zou dat geen directe invloed hebben op de 
veiligheid van deze reactors.

Beoordeling van technische achtergrond
a) Juridisch kader
Sinds Bulgarije op 1 januari 2007 toetrad tot de Europese Unie zijn en worden er door 
Euratom veiligheidsinspecties uitgevoerd op nucleaire installaties in Bulgarije. Tevens vinden 
er voortdurend controles plaats van de nucleaire administratie (titel II, hoofdstuk 7 van het 
Euratom-Verdrag, in het bijzonder de artikelen 79, 81 en 82).
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Bindende EU-regelgeving op het gebied van nucleaire veiligheid is echter afwezig, waardoor
de bevoegdheid in deze kwestie ligt bij de nationale autoriteiten voor nucleaire veiligheid
(artikel 33 Euratom-Verdrag). De mogelijkheden voor maatregelen door de Commissie zijn 
krachtens het Euratom-Verdrag beperkt tot zaken waarin de gezondheid en veiligheid van 
werknemers of de volksgezondheid in gevaar is, dat wil zeggen na het vrijkomen van 
ioniserende straling in de omgeving, (titel II, hoofdstuk 3 van het Euratom-Verdrag, in het 
bijzonder artikel 35, en de BSS-richtlijn) of wanneer nucleair materiaal wordt aangewend 
voor andere doeleinden dan die waarvoor het volgens verklaring zal worden gebruikt 
(hoofdstuk 7 van het Euratom-Verdrag, in het bijzonder artikel 77 onder a).

Op 26 november 2008 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een Richtlijn van de 
Raad (Euratom), waarin een gemeenschappelijk kader wordt vastgesteld voor nucleaire 
veiligheid1. Dit voorstel wordt op dit moment door lidstaten behandeld voor goedkeuring in 
de Raad.

b) Bevindingen
De mogelijkheden voor maatregelen door de Europese Commissie zijn krachtens het 
Euratom-Verdrag beperkt tot zaken waarin ioniserende straling vrijkomt in de omgeving of 
wanneer nucleair materiaal wordt aangewend voor doeleinden anders dan in verklaringen 
aangegeven. De Commissie beschikt niet over informatie van de bevoegde Bulgaarse 
regelgevende autoriteit voor kernenergie of van de kerncentrale Kozloduy zelf dat dergelijke 
straling is vrijgekomen. Er was dan ook krachtens artikel 35 van het Euratom-Verdrag geen 
reden een controlebezoek uit te voeren. De veiligheidsinspecties van Euratom gaven ook geen 
aanleiding tot vermoedens van het gebruik van nucleair materiaal van kerncentrale Kozloduy 
voor andere dan in verklaringen aangegeven doeleinden.

Sinds haar antwoord op parlementaire vraag E-5775/08 betreffende deze kwestie, heeft de 
Commissie op 19 februari 2009 door de exploitant van kerncentrale Kozloduy bevestigd 
gekregen dat, na berekeningen met de nieuwe versie van softwarepakket “KASKAD” het
“probleem van de abnormale verschillen tussen de berekende en de geobserveerde lengte van 
de brandstofcyclus volledig was opgelost”.
In het antwoord van de Commissie op parlementaire vraag E-1813/09 (vervolg op E-5775/08) 
wordt opnieuw bevestigd dat de Commissie de ontwikkeling van de situatie in de gaten zal 
blijven houden door verder contact te onderhouden met de voor nucleaire veiligheid 
verantwoordelijke Bulgaarse autoriteiten.

Beschuldigingen van bedreiging van de heer Kotev

Krachtens de verdragen berust bij de Europese Commissie geen macht voor het behandelen 
van beschuldigingen van misdrijven tegen personen. Deze moeten worden behandeld door de 
respectieve wetshandhavingsorganen en de rechterlijke instanties in de betreffende lidstaat.

Het functioneren van de Bulgaarse wetshandhavingsorganen in zaken betreffende corruptie of 
georganiseerde misdaad, evenals de rechterlijke instanties, worden gecontroleerd in de 
context van het ‘mechanisme voor samenwerking en toetsing’ op basis van een aantal 
ijkpunten (doelstellingen) waartoe Bulgarije zich heeft verplicht. Op 12 februari 2009 
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presenteerde de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad haar vierde rapport over
de mate waarin Bulgarije deze ijkpunten heeft bereikt. Dit was een overzicht van de actuele 
stand van zaken halverwege het derde rapport van 23 juli 2008 en het volgende volledige
rapport dat wordt verwacht in de zomer van 2009. In het rapport wordt gesteld dat Bulgarije 
om te bewijzen dat een systematische en onomkeerbare verandering tot stand is gebracht,
moet laten zien dat het een autonoom functionerende en stabiele rechterlijke macht heeft 
bewerkstelligd die in staat is belangenconflicten, corruptie en georganiseerde misdaad te 
signaleren en te bestraffen, en het recht te handhaven.

Conclusie

- Betreffende de technische vragen:

De Commissie blijft de ontwikkeling van de situatie in de gaten houden door verdere 
inlichtingen in te winnen bij de verantwoordelijke Bulgaarse autoriteiten voor nucleaire 
veiligheid over technische vragen die verband houden met het Euratom-Verdrag.

- Betreffende de beschuldigingen van bedreiging van de heer Kotev:

Krachtens de verdragen berust bij de Europese Commissie geen macht voor het behandelen 
van beschuldigingen van misdrijven tegen personen. Deze moeten worden behandeld door de 
respectieve wetshandhavingsorganen en de rechterlijke instanties in de betreffende lidstaat.

De Commissie blijft de vooruitgang van Bulgarije op het gebied van de aanpak van zaken 
betreffende corruptie en georganiseerde misdaad in de context van het mechanisme voor 
samenwerking en toetsing in de gaten houden.


