
CM\920528DA.doc PE500.690v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

27.11.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0413/2012 af Petar Troyanski, bulgarsk statsborger, for 
"Asociației pentru libertate de expresie Anna Politovskaya", om påståede 
uregelmæssigheder i forbindelse med kernekraftværker i Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at kernekraftværket i Kozloduy arbejder med høj kapacitet, uden at der 
på forhånd er indhentet tilladelse til dette fra den bulgarske nukleare tilsynsmyndighed. 
Desuden har de to foregående regeringer skjult sandheden om kapaciteten i det planlagte 
nukleare anlæg i nærheden af Belene. Andrageren anmoder Parlamentet om at foretage en 
undersøgelse af denne sag og beder om, at de ansvarlige i Bulgarien bliver straffet for at sætte 
befolkningens sikkerhed på spil.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

"Nuklear sikkerhed er og bliver en absolut topprioritet for Kommissionen. I henhold til 
kompetencefordelingen er det dog de nationale myndigheder, der har ansvaret for den 
nukleare sikkerhed. Dette bekræftes i Rådets direktiv 2009/71/Euratom af 25. juni 2009 om 
EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed (EUT L 172 af 2.7.2009, s. 
18-22) .

Direktivets artikel 4, stk. 1, fastsætter:
"Medlemsstaterne indfører og opretholder passende lovgivningsmæssige, 
tilsynsmæssige og organisatoriske rammebestemmelser (i det følgende benævnt "de 
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nationale rammebestemmelser") for nukleare anlægs nukleare sikkerhed, der fordeler 
ansvarsområder og sørger for koordinering mellem de relevante statslige 
myndigheder."

Artikel 5, stk. 3, fastsætter konkret følgende:
"Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente tilsynsmyndighed tildeles de juridiske 
beføjelser og de menneskelige og økonomiske ressourcer, der er nødvendige for, at 
den kan varetage sine forpligtelser (...) med passende prioritering af sikkerheden. 
Dette omfatter beføjelser og ressourcer til at:

a) kræve, at tilladelsesindehaveren overholder de nationale nukleare sikkerhedskrav 
og betingelserne i den pågældende tilladelse
b) kræve bevis for, at disse krav og betingelser (...) overholdes
c) verificere overholdelsen gennem tilsynsmæssige vurderinger og inspektioner, og
d) udføre håndhævelsesforanstaltninger, herunder suspension af driften af et nukleart 
anlæg(...)."

Det påhviler derfor den bulgarske nukleare tilsynsmyndighed at undersøge de påståede 
overtrædelser af krav fra tilladelsesindehaverens side.

Endvidere er det op til Bulgarien at tage stilling til opførelsen af et nyt nukleart anlæg i 
Belene eller andetsteds på dets område. Under alle omstændigheder skal EU's og Euratoms 
lovgivning overholdes. Ethvert investeringsprojekt skal meddeles i overensstemmelse med 
Euratomtraktatens artikel 41. Med hensyn til det planlagte nukleare anlæg i Belene indtog 
Kommissionen i 2008 den holdning, at alle aspekter af den pågældende investering var i 
overensstemmelse med Euratomtraktatens målsætninger. 

Endelig har Kommissionen ikke beføjelse til at kommentere bestemmelser i medlemsstaternes 
straffelovgivning, da der er tale om en rent national beføjelse.

Konklusion

Da der i andragendet anmodes om undersøgelser af den påståede "overproduktion" af 
elektricitet i det eksisterende nukleare anlæg i Kozloduy og det planlagte anlæg i Belene, kan
Kommissionen ikke fremsætte bemærkninger, fordi denne beføjelse sorterer under de 
nationale myndigheder.

Under henvisning til, at der i andragendet anmodes om strafforfølgning af en række personer, 
kan Kommissionen ikke fremsætte bemærkninger, fordi straffelovgivningen er et område, der 
udelukkende sorterer under medlemsstaterne." 


