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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0413/2012 dėl tariamų pažeidimų, susijusių su Bulgarijos 
branduolinėmis elektrinėmis, kurią pateikė Bulgarijos pilietis Petar 
Troyanski Annos Politkovskajos žodžio laisvės asociacijos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Kozlodujaus branduolinė elektrinė veikia visu pajėgumu 
prieš tai negavusi Bulgarijos Branduolinės veiklos reguliavimo agentūros leidimo. Be to, 
dviejų ankstesnių kadencijų vyriausybės nuslėpė tiesą apie netoli Belenės siūlomos statyti 
branduolinės elektrinės pajėgumus. Peticijos pateikėjas reikalauja, kad Europos Parlamentas 
išnagrinėtų šį atvejį, ir prašo, kad už tokius veiksmus atsakingi Bulgarijos asmenys būtų 
nuteisti už keliamą pavojų gyventojų saugumui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Branduolinė sauga ir toliau yra neginčytinas Komisijos prioritetas. Tačiau pagal 
kompetencijos pasidalijimo principą atsakomybė už branduolinę saugą priskiriama 
nacionalinės valdžios institucijoms. Tai patvirtinta 2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyvoje 
2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos 
sistema (žr. Oficialusis leidinys L 172, 2009 7 2, psl. 18–22).

Šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad
„valstybės narės sukuria ir palaiko nacionalinę teisėkūros, reguliavimo ir 
organizacinę sistemą <...>, reglamentuojančią branduolinių įrenginių branduolinę 
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saugą, pagal kurią paskirstomos pareigos ir numatomas atitinkamų valdžios 
institucijų veiksmų koordinavimas.“

Šios direktyvos 5 straipsnio 3 dalyje konkrečiai nurodyta, jog
„valstybės narės užtikrina, kad kompetentingai reguliavimo institucijai būtų suteikti 
teisiniai įgaliojimai ir žmogiškieji bei finansiniai ištekliai, būtini siekiant vykdyti 
įsipareigojimus <...>, teikiant deramą pirmumą saugai. Tai apima įgaliojimus ir 
išteklius, kurie būtini:

a) reikalaujant, kad licencijos turėtojas laikytųsi nacionalinių branduolinės saugos 
reikalavimų ir atitinkamoje licencijoje nustatytų sąlygų;
b) reikalaujant įrodyti, kad laikomasi tokių reikalavimų ir sąlygų <...>;
c) reguliavimo institucijai atliekant įvertinimus ir inspekcijas tikrinti, ar laikomasi 
tokių reikalavimų ir sąlygų; ir
d) taikyti reguliuojamąsias poveikio priemones, įskaitant branduolinio įrenginio 
eksploatavimo sustabdymą <...>.“

Taigi Bulgarijos Branduolinės veiklos reguliavimo agentūra turi tirti galimus licencijų 
turėtojams taikomų reikalavimų pažeidimus.

Be to, Bulgarija turi nuspręsti, ar statyti naują branduolinę elektrinę ir ar ją statyti Belenėje, ar 
kur nors kitur savo teritorijoje. Bet kuriuo atveju privalu laikytis ES ir Euratomo teisės aktų. 
Pagal Euratomo sutarties 41 straipsnį reikia pranešti apie bet kokį investicinį projektą. Kiek 
tai sietina su Belenėje planuojama statyti branduoline elektrine, 2008 m. Komisija patvirtino 
nuomonę, kad visi šio investicinio projekto aspektai atitinka Euratomo sutarties tikslus.

Galiausiai Komisija neturi kompetencijos teikti pastabas apie valstybių narių baudžiamosios 
teisės nuostatas, nes tai priskiriama tik valstybių narių kompetencijos sričiai.

Išvada

Kiek tai sietina su peticijoje pateiktu prašymu ištirti tariamus pernelyg didelius esamos 
Kozlodujaus branduolinės elektrinės ir būsimos Belenės branduolinės elektrinės elektros 
energijos gamybos pajėgumus, Komisija negali pateikti pastabų, nes šis klausimas 
priskiriamas nacionalinės valdžios institucijų kompetencijos sričiai.

Dėl peticijoje pateikto prašymo tam tikriems asmenims paskelbti baudžiamąjį nuosprendį 
pažymėtina, kad Komisija negali pateikti pastabų, nes baudžiamoji teisė yra išimtinės 
valstybių narių kompetencijos sritis.“


