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Ref.: Petiția nr. 1385/2008, adresată de Peter Penchev, de cetățenie bulgară, în numele 
asociației „Anna Politkovskaya”, privind protecția specialistului bulgar în fizică 
nucleară, Georgi Kotev

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să intervină în cazul specialistului în fizică 
nucleară menționat mai sus. Petiționarul susține că Georgi Kotev, care lucrează de 17 ani în 
cadrul controversatei centrale nucleare „Kozloduy”, este amenințat de directorul executiv, 
deoarece a publicat informații despre neregulile din centrala nucleară, inclusiv despre 
folosirea combustibilului reciclat periculos.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 15 mai 2009

Petiția

În petiție, asociația „Anna Politkovskaya” pentru libertatea de exprimare solicită Comisiei 
Europene să apeleze la structurile sale specializate în securitate și în aplicarea legii și să ia 
măsuri imediate pentru a apăra viața și demnitatea umană a omului de știință în domeniul 
nuclear Georgi Kotev. Se pretinde că dl Kotev a fost amenințat de către directorul executiv al 
centralei nucleare „Kozloduy” deoarece a făcut declarații publice privind folosirea ilegală a 
combustibilului reciclat periculos provenit de la un furnizor rus în această centrală energetică, 
inclusiv aluzii la o posibilă mușamalizare a acestor fapte, corupție și înșelăciune.

Comentariile Comisiei privind petiția
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Informații asupra centralei nucleare „Kozloduy”
Comisia Europeană este la curent cu afirmațiile privind combustibilul nuclear folosit la 
centrala nucleară „Kozloduy” și este în contact cu părțile interesate. În 2008 și în 2009, a 
existat un schimb de informații între Comisia Europeană și dl Kotev, precum și Autoritatea 
Bulgară de Reglementare Nucleară și centrala nucleară „Kozloduy”.

Principalele cunoștințe tehnice privind presupusa utilizare a combustibilului reciclat (uraniu 
reprocesat):

a) Schimbarea combustibilului și deviația ulterioară a calculului lungimii ciclului
combustibilului:
Se pare că, după o schimbare treptată a tipului de combustibil (TVSA în loc de TVSM, 
utilizat anterior) începând din 2004, a avut loc o ușoară modificare a lungimii observate a 
ciclului combustibilului, în comparație cu lungimea estimată și, drept consecință, a arderii
acestuia. Autoritatea Bulgară de Reglementare Nucleară a obținut lămuriri de la furnizorul rus 
de combustibil TVEL și a asigurat că aceste deviații sunt neglijabile și nu au pus în pericol 
siguranța nucleară sau protecția muncitorilor sau a mediului. În conformitate cu informațiile 
primite de Comisie, problema a fost cauzată în mare parte de programul software folosit 
(„KASKAD”) care nu era adaptat în totalitate noului tip de combustibil, dar care va fi 
actualizat.
În scrisoarea sa din 19 februarie 2009, directorul pentru siguranță și calitate al centralei 
nucleare „Kozloduy” a declarat că „problema privind deviațiile anormale dintre lungimile
calculate și cele observate ale ciclului combustibilului a fost rezolvată integral.”
b) Folosirea uraniului reciclat:
Autoritatea Bulgară de Reglementare Nucleară a folosit un contractant independent (firma 
suedeză Studsvik Nuclear AB), care a confirmat faptul că măsurătorile efectuate asupra
izotopului U232 (indicator al prezenței uraniului reciclat) corespund certificatului (adică nu 
există probe privind folosirea uraniului reciclat). 
Chiar dacă a fost folosit uraniu reciclat U236 (aceasta este practica în anumite reactoare 
nucleare), acesta nu ar avea un impact direct asupra siguranței acestor reactoare.

Evaluarea informațiilor tehnice de fond 
a) Cadru legal
De la aderarea Bulgariei, la 1 ianuarie 2007, au fost efectuate și continuă să fie efectuate 
inspecții în materie de garanții EURATOM la instalația nucleară din Bulgaria. De asemenea, 
se verifică permanent evidențele contabile ale centralei (titlul II, capitolul 7 al Tratatului 
Euratom, în special articolele 79, 81 și 82).

Însă, în absența legislației UE obligatorii din punct de vedere legal privind siguranța nucleară, 
această problemă este de competența autorităților naționale pentru siguranță nucleară 
(articolul 33 din Tratatul EURATOM). Raza de acțiune a Comisiei în temeiul Tratatului 
Euratom este limitată la cazurile în care se află în pericol sănătatea și siguranța muncitorilor 
sau a publicului larg, adică după eliberarea de radiații ionizante în mediu (titlul II, capitolul 3 
al Tratatului Euratom, în mod special articolul 35 și Directiva privind normele de securitate de 
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bază) sau când sunt deturnate materiale nucleare către utilizare nedeclarată [capitolul 7 din 
Tratatul Euratom, în mod special articolul 77 alineatul (a)].

La 26 noiembrie 2008, Comisia a prezentat o propunere de directivă a Consiliului 
(EURATOM) privind instituirea cadrului comunitar pentru securitatea nucleară.1 Această
propunere este discutată în prezent de statele membre pentru a fi adoptată în Consiliu.
b) Constatări
Raza de acțiune a Comisiei Europene în temeiul Tratatului Euratom este limitată la cazurile în
care există o eliberare de radiații ionizante în mediu sau când sunt deturnate materiale 
nucleare către utilizări nedeclarate. Comisia nu deține informații nici de la Autoritatea 
Bulgară de Reglementare Nucleară competentă, nici de la centrala nucleară „Kozloduy”, că ar 
fi existat o astfel de eliberare. Prin urmare, nu au existat motive pentru o misiune de verificare 
conform articolului 35 din Tratatul Euratom. De asemenea, inspecțiile în materie de garanții 
nucleare EURATOM nu au indicat deturnarea de material nuclear din centrala nucleară 
„Kozloduy” către utilizări nedeclarate.

De la momentul răspunsului la întrebarea parlamentară E-5775/08 privind acest subiect, 
Comisia a primit asigurări din partea operatorului centralei nucleare „Kozloduy” la 19 
februarie 2009, că, drept urmare a recalculărilor efectuate cu noua versiune a pachetului 
software „KASKAD”,„problema privind deviațiile anormale dintre lungimile calculate și 
cele observate ale ciclului combustibilului a fost rezolvată integral.”
Răspunsul Comisiei la întrebarea parlamentară E-1813/09 (continuare a E-5775/08) 
reconfirmă faptul că se va continua monitorizarea evoluției situației prin contacte cu 
autoritățile bulgare responsabile cu securitatea nucleară.

Acuzațiile privind amenințările la adresa dlui Kotev

În conformitate cu Tratatele, Comisia Europeană nu este învestită cu puteri privind tratarea 
declarațiilor de infracțiuni la adresa persoanelor. Acestea vor fi tratate de către organele 
corespunzătoare de aplicare a legii și de sistemul judiciar din statul membru în cauză.

Funcționarea organelor de aplicare a legii bulgare în cazuri de corupție și de crimă organizată, 
cât și a sistemului juridic, sunt monitorizate în contextul „mecanismului de cooperare și de 
verificare”, pe baza unui număr de obiective de referință pe care Bulgaria s-a angajat să le 
îndeplinească. La 12 februarie 2009, Comisia a emis al patrulea raport către Parlamentul 
European și Consiliu privind măsura în care respecta Bulgaria aceste obiective de referință.
Aceasta reprezintă o actualizare factuală a progreselor la jumătatea perioadei dintre cel de-al 
treilea raport, emis la 23 iulie 2008, și următorul raport complet care va fi emis în vara 2009. 
Raportul afirmă că pentru a demonstra schimbări de sistem ireversibile, Bulgaria trebuie să 
arate că a implementat un sistem judiciar stabil și care funcționează autonom și care poate 
detecta și sancționa conflictele de interese, corupția și crima organizată și poate menține 
supremația legii. 

                                               
1 COM/2008)0890 final
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Concluzie

- În privința aspectelor tehnice:

Comisia va continua să monitorizeze evoluția situației prin solicitarea de informații 
autorităților bulgare responsabile cu securitatea nucleară privind aspectele tehnice legate de 
Tratatul Euratom.

- În privința presupuselor amenințări la adresa dlui Kotev:

În conformitate cu Tratatele, Comisia Europeană nu este învestită cu puteri privind tratarea 
declarațiilor de infracțiuni la adresa persoanelor. Acestea vor fi tratate de către organele de 
aplicare a legii corespunzătoare și de sistemul judiciar din statul membru în cauză. 

Comisia va continua să monitorizeze progresele Bulgariei în rezolvarea cazurilor de corupție 
și de crimă organizată în contextul mecanismului de cooperare și de verificare. 


