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Tárgy: Petar Troyanski bolgár állampolgár által az „Anna Politkovszkaja Egyesület 
a Szólásszabadságért” nevében benyújtott 0413/2012. számú petíció a 
bulgáriai atomerőművekhez kapcsolódó állítólagos rendellenességekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Kozloduj településen található atomerőmű 
megnövekedett kapacitással üzemel, anélkül, hogy ezt az atomenergia felhasználását 
szabályozó bolgár hatóság előzetesen engedélyezte volna. Ezen túlmenően, az elmúlt időszak 
két kormánya eltitkolta az igazságot a Belene mellé tervezett atomerőmű teljesítményét 
illetően. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy indítson vizsgálatot 
ebben az ügyben, és kéri, hogy a bolgár felelősöket büntetőjogilag vonják felelősségre a 
lakosság közbiztonságának veszélyeztetése miatt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A nukleáris biztonság továbbra is abszolút prioritást élvez a Bizottság számára. Azonban a 
hatáskörök megosztása értelmében a nukleáris biztonság a nemzeti hatóságok feladata. Ezt 
megerősíti a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének 
létrehozásáról szóló 2009. június 25-i 2009/71/Euratom tanácsi irányelv is (közzétéve: 
Hivatalos Lap, L 172., 2009.7.2., 18 – 22. o.).
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Az irányelv 4. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy:
„A tagállamok a nukleáris létesítmények nukleáris biztonságára vonatkozóan olyan 
nemzeti jogalkotási, szabályozási és szervezeti rendszert (...) hoznak létre és tartanak 
fenn, amely megállapítja a hatásköröket és rendelkezik az érintett állami szervek 
közötti koordinációról.”

Az 5. cikk (3) bekezdése konkrétan előírja, hogy:
„A tagállamok biztosítják, hogy a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóság 
rendelkezzen (...) a biztonsággal kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
jogkörökkel, valamint emberi és pénzügyi erőforrásokkal. Ez magában foglalja az 
alábbiakhoz szükséges hatásköröket és erőforrásokat:

(a) az engedélyesek számára a nukleáris biztonságra vonatkozó nemzeti 
követelményeknek és az adott engedélyben szereplő feltételek teljesítésének 
megkövetelése;
(b) e teljesítés bemutatásának megkövetelése (...);
(c) e teljesítés ellenőrzése rendszeres hatósági értékelések és vizsgálatok révén; 
valamint
(d) hatósági végrehajtási intézkedések meghozatala, beleértve nukleáris létesítmények 
üzemeltetésének a felfüggesztését (...)”.

Ezért az atomenergia felhasználását szabályozó bolgár hatóság feladata a kötelezettségek 
engedélyes általi állítólagos megsértésének kivizsgálása.

Továbbá Bulgária jogosult arról dönteni, hogy épít-e új atomerőművet Belene településen 
vagy máshol az ország területén. Az EU, valamint az Euratom jogszabályainak minden 
esetben meg kell felelni. Az Euratom-Szerződés 41. cikke értelmében minden beruházási 
projektet be kell jelenteni. A tervezett belenei atomerőmű esetében a Bizottság 2008-ban azt 
az álláspontot képviselte, hogy a kérdéses beruházás valamennyi aspektusa megfelel az 
Euratom-Szerződés célkitűzéseinek.

Végezetül a Bizottságnak nincs hatásköre arra, hogy állást foglaljon a tagállamok 
büntetőjogáról, mivel az tisztán nemzeti hatáskörbe tartozik.

Következtetés

Ami a petíciónak a meglévő kolozduji és a tervezett belenei atomerőművek állítólagos 
áramtúltermelésének kivizsgálására irányuló kérését illeti, a Bizottság nem foglalhat állást 
ebben a kérdésben, mivel az a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik.

Ami a petíciónak a több személy büntetőjogi felelősségre vonására irányuló kérését illeti, a 
Bizottság nem foglalhat állást ebben a kérdésben, mivel a büntetőjog a tagállamok kizárólagos 
hatáskörébe tartozik.


