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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1385/2008, którą złożył Peter Panchev (Bułgaria), w imieniu 
stowarzyszenia „Anna Politkowska”, w sprawie ochrony bułgarskiego fizyka 
jądrowego Georgiego Koteva

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań w sprawie 
wspomnianego wyżej fizyka jądrowego. Składający petycje utrzymuje, że Georgi Kotev, 
który przez 17 lat pracował w kontrowersyjnej elektrowni jądrowej w Kozłoduju, jest 
zastraszany przez dyrektora administracyjnego tego zakładu, ponieważ opublikował 
informacje na temat występujących tam nieprawidłowości, w tym stosowania 
niebezpiecznego przetworzonego paliwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 15 maja 2009 r.

Petycja

W petycji Stowarzyszenie Wolnego Słowa „Anna Politkowska” wzywa Komisję Europejską, 
by zwróciła się do swoich wyspecjalizowanych struktur ochrony i egzekwowania prawa 
i bezzwłocznie podjęła działania w celu ochrony życia i godności ludzkiej bułgarskiego 
fizyka jądrowego Georgiego Koteva. Georgi Kotev jest rzekomo zastraszany przed dyrektora 
administracyjnego elektrowni jądrowej w Kozłoduju, ponieważ upublicznił informacje na 
temat nielegalnego wykorzystania w tej elektrowni niebezpiecznego przetworzonego paliwa 
od dostawcy z Rosji (a także zasugerował ewentualne tuszowanie tych faktów, korupcję 
i oszustwa finansowe).
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Uwagi Komisji dotyczące petycji

Informacje dotyczące elektrowni jądrowej w Kozłoduju 
Komisja Europejska wie o zarzutach dotyczących stosowania paliwa jądrowego w elektrowni 
jądrowej w Kozłoduju i pozostaje w kontakcie z zainteresowanymi stronami. W latach 2008–
2009 odbywała się wymiana informacji między Komisją Europejską a Georgim Kotevem oraz 
bułgarskim organem regulacyjnym ds. energii jądrowej i elektrownią jądrową w Kozłoduju.

Kontekst techniczny skupia się na stosowaniu rzekomo przetworzonego paliwa (ponownie 
przetworzonego uranu):

a) Zmiana paliwa a późniejsze odchylenie w obliczonej długości cyklu paliwowego:
Wygląda na to, że po stopniowej zmianie rodzaju paliwa (TVSA zamiast używanego 
wcześniej TVSM), począwszy od 2004 r., pojawiło się lekkie odchylenie w obserwowanej 
długości kampanii paliwowej w porównaniu z długością przewidywaną, a w rezultacie 
w spalaniu paliwa. Bułgarski organ regulacyjny ds. energii jądrowej uzyskał wyjaśnienia od 
rosyjskiego dostawcy TVEL i zapewnił, że wspomniane odchylenia są nieistotne i że nie 
stworzyły zagrożenia dla bezpieczeństwa jądrowego ani dla ochrony pracowników 
i środowiska naturalnego. Według informacji otrzymanych przez Komisję Europejską 
problem prawdopodobnie wynikał z używanego oprogramowania („KASKAD”), które nie 
zostało w pełni przystosowane do nowego rodzaju paliwa, lecz będzie aktualizowane.

W piśmie z dnia 19 lutego 2009 r. dyrektor ds. bezpieczeństwa i jakości elektrowni jądrowej 
w Kozłoduju oświadczył, że „problem z nieprawidłowymi odchyleniami obserwowanej 
długości cyklu paliwowego od długości obliczonej został całkowicie rozwiązany”.
b) Stosowanie przetworzonego uranu:
Bułgarski organ regulacyjny ds. energii jądrowej skorzystał z usług niezależnego 
przedsiębiorstwa (szwedzkiej firmy Studsvik Nuclear AB), które potwierdziło, że pomiar 
izotopu U232 (wskaźnik obecności przetworzonego uranu) pozostawał w zgodzie 
z certyfikatem (tj. nie znaleziono dowodów na stosowanie przetworzonego uranu). 

Nawet jeśli stosowano przetworzony uran U236 (w przypadku niektórych reaktorów 
w elektrowniach jądrowych stosuje się tę praktykę), nie wywarłoby to bezpośredniego 
wpływu na bezpieczeństwo tych reaktorów. 

Ocena kontekstu technicznego 
a) Ramy prawne
Od przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r. w zakładach 
jądrowych w Bułgarii przeprowadza się inspekcje ochronne Euratomu. Ponadto nieustannie 
weryfikuje się jądrowe dokumenty księgowe (tytuł II, rozdział 7 traktatu Euratom, zwłaszcza 
art. 79, 81 i 82).

Jednak z powodu braku wiążącego prawodawstwa UE w dziedzinie bezpieczeństwa 
jądrowego sprawa ta leży w gestii krajowych organów ds. bezpieczeństwa jądrowego (art. 33 
traktatu Euratom). Na mocy traktatu Euratom zakres działania Komisji ograniczony został do 
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przypadków, w których zagrożone jest zdrowie i bezpieczeństwo pracowników lub ogółu 
ludności, tj. po uwolnieniu promieniowania jonizującego do środowiska naturalnego (tytuł II, 
rozdział 3 traktatu Euratom, zwłaszcza art. 35, oraz dyrektywa w sprawie podstawowych 
norm bezpieczeństwa) lub gdy materiały jądrowe przechodzą do użytku niezgłoszonego 
(rozdział 7 traktatu Euratom, zwłaszcza art. 77 lit. a)). 
Dnia 26 listopada 2008 r. Komisja złożyła wniosek w sprawie dyrektywy Rady (Euratom) 
ustanawiającej wspólnotowe ramy dotyczące bezpieczeństwa jądrowego1. Obecnie państwa 
członkowskie prowadzą dyskusje poświęcone przyjęciu tego wniosku w Radzie.

b) Wnioski
Zakres działań Komisji Europejskiej zgodnie z traktatem Euratom ogranicza się do 
przypadków, gdy dochodzi do uwolnienia promieniowania jonizującego do środowiska 
naturalnego lub gdy materiały jądrowe przechodzą do użytku niezgłoszonego. Komisja nie 
posiada żadnych informacji – ani od właściwego bułgarskiego organu regulacyjnego ds. 
energii jądrowej, ani od samej elektrowni atomowej w Kozłoduju – które świadczyłyby 
o przypadkach takiego uwolnienia. Zatem zgodnie z art. 35 traktatu Euratom nie było 
powodu, aby przeprowadzać misję kontrolną. Jądrowe inspekcje ochronne Euratomu również 
nie dostarczyły żadnych informacji wskazujących na przejście materiału jądrowego 
z elektrowni jądrowej w Kozłoduju na użytek niezgłoszony.

Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie parlamentarne E-5775/08 dotyczące tej tematyki 
Komisja otrzymała dnia 19 lutego 2009 r. zapewnienie od operatora elektrowni jądrowej 
w Kozłoduju, że po przeprowadzeniu ponownych obliczeń z nową wersją pakietu 
oprogramowania „KASKAD” „problem z nieprawidłowymi odchyleniami obserwowanej 
długości cyklu paliwowego od długości obliczonej został całkowicie rozwiązany”.
Odpowiedź Komisji na pytanie parlamentarne E-1813/09 (kontynuacja E-5775/08) ponownie 
potwierdza, że Komisja Europejska nadal będzie monitorowała zmiany sytuacji, nawiązując 
dalsze kontakty z właściwymi organami Bułgarii ds. bezpieczeństwa jądrowego.

Oskarżenia dotyczące zastraszania Georgiego Koteva

Zgodnie z traktatami Komisji Europejskiej nie przysługują uprawnienia pozwalające na 
rozpatrywanie zarzutów, które dotyczą przestępstw popełnianych przeciwko osobom 
prywatnym. Będą one musiały zostać rozpatrzone przez właściwe organy ścigania i przez 
sądy w przedmiotowym państwie członkowskim. 

Funkcjonowanie bułgarskich organów ścigania w przypadkach korupcji i przestępczości 
zorganizowanej oraz system sądownictwa monitorowane są w kontekście mechanizmu 
współpracy i weryfikacji, w oparciu o wzorce, których Bułgaria zobowiązała się przestrzegać.
Dnia 12 lutego 2009 r. Komisja Europejska opublikowała czwarte sprawozdanie do 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące zakresu, w jakim działania Bułgarii pozostają 
w zgodzie z tymi wzorcami. Była to aktualizacja danych na temat postępów w połowie drogi 
między trzecim sprawozdaniem opublikowanym dnia 23 lipca 2008 r. a kolejnym pełnym 
sprawozdaniem zaplanowanym na lato 2009 r. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że aby 

                                               
1 COM(2008)0790 wersja ostateczna.
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wykazać całościowe i nieodwracalne zmiany, Bułgaria powinna pokazać, że stworzyła 
autonomicznie funkcjonujący system sądownictwa zdolny wykrywać i karać konflikty 
interesów, korupcję i przestępczość zorganizowaną oraz przestrzegać zasady państwa prawa. 

Wniosek

- W sprawie kwestii technicznych:
Komisja Europejska nadal będzie monitorowała zmiany sytuacji, kierując do właściwych 
bułgarskich organów ds. bezpieczeństwa jądrowego kolejne pytania związane z traktatem 
Euratom.

- W sprawie rzekomego zastraszania Georgiego Koteva:
Zgodnie z traktatami Komisji Europejskiej nie przysługują uprawnienia pozwalające na 
rozpatrywanie zarzutów, które dotyczą przestępstw popełnianych przeciwko osobom 
prywatnym. Będą one musiały zostać rozpatrzone przez właściwe organy ścigania i przez 
sądy w przedmiotowym państwie członkowskim.

Komisja Europejska będzie w dalszym ciągu monitorowała postępy Bułgarii w zakresie 
zmagania się z przypadkami korupcji i przestępczości zorganizowanej w kontekście 
mechanizmu współpracy i weryfikacji. 


