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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

27.11.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0413/2012, του Petar Troyanski, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Ένωσης Anna Politkovskaya για την ελευθερία του λόγου», 
σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες όσον αφορά πυρηνικούς σταθμούς στη 
Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο πυρηνικός σταθμός στην πόλη Kozloduy λειτουργεί με υψηλή 
παραγωγική ικανότητα χωρίς να έχει λάβει προηγούμενη άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή 
Πυρηνικής Ενέργειας της Βουλγαρίας. Επιπλέον, οι δύο προηγούμενες κυβερνήσεις 
συγκάλυψαν την αλήθεια όσον αφορά την παραγωγική ικανότητα του προτεινόμενου προς 
κατασκευή πυρηνικού σταθμού στην πόλη Belene. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διεξαγάγει έρευνα για το εν λόγω ζήτημα και να καταδικαστούν οι υπεύθυνοι 
από τη Βουλγαρία διότι έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια του πληθυσμού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Η πυρηνική ασφάλεια παραμένει απόλυτη προτεραιότητα της Επιτροπής. Ωστόσο, βάσει της 
κατανομής αρμοδιοτήτων, η ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια ανήκει στις εθνικές αρχές. 
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται με την οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών 
εγκαταστάσεων (βλ. Επίσημη Εφημερίδα L 172, 02/07/2009, σελίδες 18 – 22).

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας προβλέπει ότι:
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«Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και διατηρούν εθνικό νομικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό 
πλαίσιο (...) για την πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων το οποίο 
κατανέμει τις αρμοδιότητες και προβλέπει το συντονισμό μεταξύ των σχετικών 
κρατικών φορέων.»

Το άρθρο 5 παράγραφος 3 ορίζει συγκεκριμένα ότι:
«Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχονται στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή η 
νομική ισχύς, και οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι που απαιτούνται για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της (...) με τη δέουσα προτεραιότητα στην ασφάλεια. 
Τούτο περιλαμβάνει τις εξουσίες και τους πόρους ώστε η αρχή αυτή:

(α) να επιβάλλει στον κάτοχο άδειας τη συμμόρφωση προς τις εθνικές απαιτήσεις 
πυρηνικής ασφάλειας και προς τους όρους της σχετικής άδειας·
(β) να απαιτεί την τεκμηρίωση αυτής της συμμόρφωσης (…)·
(γ) να επαληθεύει τη συμμόρφωση μέσω ρυθμιστικών αξιολογήσεων και 
επιθεωρήσεων· και
(δ) να πραγματοποιεί ρυθμιστικές δράσεις επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης 
της αναστολής λειτουργίας μιας πυρηνικής εγκατάστασης (…)».

Επομένως, εναπόκειται στη Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Βουλγαρίας να 
διερευνήσει τις εικαζόμενες παραβάσεις των απαιτήσεων από τον κάτοχο άδειας.

Επιπλέον, εναπόκειται στη Βουλγαρία να αποφασίσει εάν θα κατασκευάσει νέο πυρηνικό 
σταθμό, στην πόλη Belene ή οπουδήποτε αλλού στην επικράτειά της. Σε κάθε περίπτωση, 
πρέπει να τηρείται η νομοθεσία της ΕΕ και της Ευρατόμ. Κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει να 
κοινοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 41 της Συνθήκης Ευρατόμ. Στην περίπτωση του 
σχεδιαζόμενου πυρηνικού σταθμού στο Belene, η Επιτροπή υιοθέτησε το 2008 την άποψη ότι 
όλες οι πτυχές της εν λόγω επένδυσης ήταν σύμφωνες με τους στόχους της Συνθήκης 
Ευρατόμ.

Τέλος, δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής να διατυπώνει παρατηρήσεις σε σχέση με 
διατάξεις του ποινικού δικαίου των κρατών μελών, καθώς το ζήτημα αυτό εμπίπτει 
αποκλειστικά στην εθνική αρμοδιότητα.

Συμπέρασμα

Ως προς το αίτημα της αναφοράς για διεξαγωγή ερευνών για εικαζόμενη «υπερπαραγωγή» 
ηλεκτρικής ενέργειας από τον υφιστάμενο πυρηνικό σταθμό του Kozloduy και τον 
μελλοντικό του Belene, η Επιτροπή δεν μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις, καθώς το 
ζήτημα αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

Ως προς το αίτημα της αναφοράς για ποινική καταδίκη ορισμένων ατόμων, η Επιτροπή δεν 
μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις, καθώς το ποινικό δίκαιο αποτελεί αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.


