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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1385/2008, ingiven av Peter Penchev (bulgarisk medborgare), för 
sammanslutningen ”Anna Politkovskaja”, om skyddandet av den bulgariska 
kärnfysikern Georgi Kotev

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren ber Europaparlamentet att ingripa i det ärende som rör ovannämnda 
kärnfysiker. Framställaren hävdar att Georgi Kotev, som i 17 års tid arbetat på det omstridda 
kärnkraftverket Kozloduj, hotas av verkets förvaltningschef på grund av att han offentliggjort 
uppgifter om oegentligheter på kärnkraftverket, däribland användning av farligt återanvänt 
bränsle.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 25 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 15 maj 2009

Framställningen

I sin framställning uppmanar sammanslutningen för yttrandefrihet ”Anna Politkovskaja” 
Europeiska kommissionen att utnyttja sina särskilda strukturer för säkerhet och 
brottsbekämpning och vidta omedelbara åtgärder för att försvara den bulgariske kärnforskaren 
Georgi Kotevs liv och mänskliga värdighet. Georgi Kotev ska ha hotats av den administrativa 
direktören vid kärnkraftverket Kozloduy eftersom han offentligt har beskyllt kärnkraftverket 
för olaglig användning av farligt återanvänt bränsle från en rysk leverantör (samt antytt att 
dessa fakta eventuellt skulle ha dolts och att det förekommit korruption och bedrägeri).

Kommissionens kommentarer till framställningen
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Bakgrundsinformation om kärnkraftverket Kozloduy

Europeiska kommissionen är medveten om anklagelserna när det gäller användningen av 
kärnbränsle vid kärnkraftverket Kozloduy och har varit i kontakt med berörda parter. 
Under 2008 och 2009 har information utbytts mellan Europeiska kommissionen och 
Georgi Kotov samt med Bulgariens kärnsäkerhetsmyndighet och kärnkraftverket Kozloduy.

Den tekniska bakgrunden gäller främst användningen av påstått återanvänt bränsle 
(upparbetat uran):

a) Byte av bränsle som orsakat avvikelse i beräkningen av bränslecykelns längd:

Efter en gradvis ändring av bränsletypen (TVSA i stället för det tidigare använda TVSM) från 
och med 2004 förefaller det som att en liten avvikelse uppstått i bränslecykelns observerade 
längd jämfört med den beräknade längden och som en följd av detta i utbränningen av 
bränslet. Bulgariens kärnsäkerhetsmyndighet har fått klargörande från den ryska 
bränsleleverantören TVEL och har försäkrat att dessa avvikelser är försumbara och att de inte 
har äventyrat kärnsäkerheten eller skyddet för arbetstagarna eller miljön. Enligt information 
som kommissionen fått berodde problemet troligen på den programvara som användes 
(”KASKAD”) som inte var helt anpassad till den nya bränsletypen men som skulle 
uppdateras.

I en skrivelse av den 19 februari 2009 uppgav direktören för säkerhet och kvalitet vid 
kärnkraftverket Kozloduy att ”problemet med de onormala avvikelserna mellan den 
beräknade och den observerade längden på bränslecykeln lösts helt och hållet”.

b) Användning av upparbetat uran:

Bulgariens kärnsäkerhetsmyndighet har anlitat en oberoende entreprenör (det svenska 
företaget Studsvik Nuclear AB) som intygat att mätningarna av isotop U232 (en indikator på 
förekomsten av upparbetat uran) visar att denna förekomst motsvarar tillståndet (dvs. inga 
belägg för användning av upparbetat uran). 

Även om upparbetat uran U236 skulle användas (något som är brukligt vid vissa 
kärnkraftverk) skulle det inte ha någon direkt effekt på dessa reaktorers säkerhet.

Bedömning av den tekniska bakgrunden

a) Rättslig ram

Sedan Bulgariens anslutning den 1 januari 2007 har Euratom genomfört och fortsätter att 
genomföra säkerhetsinspektioner vid kärnanläggningar i Bulgarien. Kontroller av 
registreringen av atomenergimaterial görs också regelbundet (rubrik II, kapitel 7 i 
Euroatomfördraget, särskilt artiklarna 79, 81 och 82).

I avsaknad av bindande EU-lagstiftning om kärnsäkerhet ligger dock denna fråga inom de 
nationella kärnsäkerhetsmyndigheternas behörighetsområde (artikel 33 i Euratomfördraget). 
Kommissionens handlingsutrymme enligt Euratomfördraget är begränsat till fall där 
arbetstagarnas eller allmänhetens hälsa och säkerhet hotas, det vill säga efter utsläpp av 
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joniserande strålning i miljön (rubrik II, kapitel 3 i Euroatomfördraget, särskilt artikel 35, och 
direktivet om grundläggande säkerhetsnormer) eller när kärnmaterial används på odeklarerat 
sätt (kapitel 7 i Euratomfördraget, särskilt artikel 77a).

Den 26 november 2008 lade kommissionen fram ett förslag till rådets direktiv (Euratom) om 
inrättandet av en gemenskapsram för kärnsäkerhet1. Detta förslag diskuteras för närvarande av 
medlemsstaterna för antagande i rådet.

b) Resultat

Europeiska kommissionens handlingsutrymme inom ramen för Euratomfördraget är begränsat 
till fall där det förekommer utsläpp av joniserande strålning i miljön eller när kärnmaterial 
används på odeklarerat sätt. Kommissionen saknar information, såväl från den behöriga 
bulgariska kärnsäkerhetsmyndigheten som från kärnkraftverket Kozloduy, om att några 
sådana utsläpp har förekommit. Därför fanns det inga skäl till ett kontrolluppdrag enligt 
Euratoms artikel 35. Euratoms kärnsäkerhetsinspektioner tydde inte heller på att kärnmaterial 
från kärnkraftverket Kozloduy skulle ha använts på odeklarerat sätt.

Efter sitt svar på parlamentsfrågan E-5775/08 om denna fråga fick kommissionen den 
19 februari 2009 en försäkran från operatören av kärnkraftverket Kozloduy att ”problemet 
med de onormala avvikelserna mellan den beräknade och den observerade längden på 
bränslecykeln lösts helt och hållet” efter att nya beräkningar gjorts med den nya versionen av 
programvaran ”KASKAD”.

I kommissionens svar på parlamentsfrågan E-1813/09 (uppföljning till E-5775/08) bekräftas 
att kommissionen kommer att fortsätta övervaka utvecklingen av situationen genom att ta ny 
kontakt med de ansvariga bulgariska kärnsäkerhetsmyndigheterna.

Anklagelser om hot mot Georgi Kotev

I enlighet med fördragen har Europeiska kommissionen inte befogenhet att behandla 
anklagelser om brott mot individer. Dessa måste behandlas av respektive brottsbekämpande 
organ och domstolarna i den berörda medlemsstaten.

Hur bulgariska brottsbekämpande organ fungerar i fall av korruption och organiserad 
brottslighet samt hur domstolarna fungerar övervakas genom ”samarbets- och 
kontrollmekanismen”, på grundval av ett antal riktmärken som Bulgarien har åtagit sig att 
uppnå. Den 12 februari 2009 utfärdade kommissionen sin fjärde rapport till 
Europaparlamentet och rådet om i vilken utsträckning Bulgarien uppnått dessa riktmärken. 
Denna rapport utgjorde en uppdatering när det gäller utvecklingen halvvägs mellan den tredje 
rapporten, som utfärdades den 23 juli 2008, och nästa fullständiga rapport som väntas 
sommaren 2009. I rapporten uppges det att Bulgarien för att visa att en systematisk och 
oåterkallelig förändring har uppnåtts måste kunna visa att landet har inrättat ett självständigt 
fungerande och stabilt domstolsväsen som kan upptäcka intressekonflikter, korruption och 
organiserad brottslighet, utdöma påföljder i dessa fall samt upprätthålla rättsstatsprincipen.

                                               
1 KOM(2008)0890.
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Slutsats

– Om de tekniska frågorna:

Kommissionen kommer att fortsätta övervaka situationens utveckling genom ytterligare 
efterfrågningar hos de ansvariga bulgariska kärnsäkerhetsmyndigheterna om tekniska frågor 
med kopplingar till Euratomfördraget.

– Om de påstådda hoten mot Georgi Kotev:

Enligt fördragen har Europeiska kommissionen inte befogenhet att behandla anklagelser om 
brott mot individer. Dessa måste behandlas av respektive brottsbekämpande organ och 
domstolarna i den berörda medlemsstaten. 

Kommissionen kommer att genom samarbets- och kontrollmekanismen fortsätta övervaka 
Bulgariens framsteg i hanteringen av korruption och organiserad brottslighet.


