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Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0413/2012, внесена от Петър Троянски, с българско гражданство, от 
името на Асоциация на свободното слово „Анна Политковская“, относно 
предполагаеми нередности, свързани с ядрените централи в България

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията съобщава, че ядрената централа в Козлодуй работи при 
повишена мощност, без да е получила предварително разрешение за това от 
българската Агенция за ядрено регулиране. Освен това последните две правителства 
укриват истината за капацитета на предлаганата за изграждане край Белене нова ядрена 
централа. Вносителят на петицията моли Европейския парламент да проведе проучване 
на случая и настоява отговорните лица в България да бъдат привлечени под 
наказателна отговорност за това, че застрашават сигурността на населението.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Ядрената безопасност остава абсолютен приоритет за Комисията. Въпреки това 
разделението на правомощията предоставя отговорността за ядрената сигурност на 
националните органи. Това се потвърждава в Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 
25 юни 2009 г .  за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на 
ядрените инсталации ( в Официален вестник L 172, 02/07/2009, стр. 18 – 22).

Член 4, параграф 1 от директивата гласи:
„Държавите членки създават и поддържат национална законодателна, 
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регулаторна и организационна рамка (...) за ядрена безопасност на ядрените 
инсталации, с която се разпределят задълженията и се осигурява координация 
между съответните държавни органи.“

Член 5, параграф 3 конкретно гласи:
„Държавите членки гарантират, че компетентният регулаторен орган 
разполага с правомощията, човешки и финансови ресурси, които са му 
необходими за изпълнение на неговите задължения (...) като отделя 
необходимото приоритетно значение на безопасността. Това включва 
правомощия и ресурси:

а) да изисква от притежателите на лиценз да спазват националните 
изисквания за ядрена безопасност и условията на съответния лиценз;
б) да изисква доказателства за спазването на горепосоченото (...);
в) да проверява доколко се спазват горепосочените условия, като извършва 
регулаторни оценки и инспекции; и
г) да изпълнява действия по осигуряване прилагането, включително спиране на 
експлоатацията на ядрена инсталация (...)“.

Следователно българската Агенция за ядрено регулиране трябва да проучи 
предполагаемо нарушение на изискванията от страна на притежателя на лиценз.

Освен това, България трябва да реши дали да строи нова ядрена централа, и дали тя да е 
разположена в Белене или другаде на нейната територия. Във всички случаи това 
трябва да е в съответствие със законодателството на ЕС и Евратом. Всеки 
инвестиционен проект трябва да се съобщава според член 11 от Договора за ЕОАЕ. В 
случая на планираната ядрена централа край Белене, през 2008 г. Комисията прие 
становището, че всички аспекти на въпросната инвестиция са в съответствие с целите 
на Договора за ЕОАЕ.

И накрая,  Комисията не разполага с правомощия да коментира наказателно-правните 
разпоредби на държавите членки, тъй като това е изцяло национална компетентност.

Заключение

Що се отнася до исканията на вносителя на петицията за проучване на предполагаемо 
„свръхпроизводство“ на електроенергия от съществуващата ядрена централа Козлодуй 
и бъдещата Белене, Комисията не може да направи коментар, тъй като тази 
компетентност е в правомощията на националните органи.

Относно исканията на вносителя на петицията за наказателна присъда на редица лица, 
Комисията не може да направи коментар тъй като наказателното право е изключително 
правомощие на държавите членки.


