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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0413/2012, ko Vārda brīvības asociācijas „Anna Politkovskaya” 
vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Petar Troyanski, par iespējamiem 
pārkāpumiem saistībā ar atomelektrostacijām Bulgārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Kozlodujas atomelektrostacija darbojas ar pilnu jaudu, 
lai gan nav saņēmusi Bulgārijas Kodolenerģijas regulatīvās aģentūras iepriekšēju atļauju to 
darīt. Turklāt divas iepriekšējās valdības slēpušas patiesību par plānotās atomelektrostacijas 
(netālu no Belenes) jaudu. Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa, lai Eiropas Parlaments veiktu 
izmeklēšanu par šo jautājumu, un prasa tiesāt atbildīgās personas Bulgārijā par iedzīvotāju 
drošības apdraudēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Kodoldrošība joprojām ir Komisijas galvenā prioritāte. Tomēr saskaņā ar kompetenču sadali 
atbildību par kodoldrošību uzņemas valstu iestādes. Tas ir apstiprināts Padomes 2009. gada 
25. jūnija Direktīvā 2009/71/Euratom, ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības 
pamatstruktūru (Oficiālais Vēstnesis, L 172, 2.7.2009., 18.−22. lpp.).

Direktīvas 4. panta 1. punktā norādīts, ka:
„dalībvalstis attiecībā uz kodoliekārtu kodoldrošību izveido un uztur valsts normatīvo 
un organizatorisko sistēmu [..], ar ko paredz atbildību un nosaka koordināciju starp 
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atbilstīgām valsts iestādēm”.

Direktīvas 5. panta 3. punktā ir konkrēti paredzēts, ka:
„dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajai regulatīvajai iestādei tiek piešķirtas 
juridiskas pilnvaras, kā arī cilvēkresursi un finanšu resursi, kas vajadzīgi, lai īstenotu 
pienākumus [..], drošības jomai piešķirot atbilstīgu prioritāti. Tas ietver pilnvaras un 
resursus, lai:

a) pieprasītu licences turētājam ievērot valsts kodoldrošības prasības un attiecīgās 
licences nosacījumus;
b) pieprasītu praktiski apliecināt ievērošanu [..];
c) apstiprinātu minēto ievērošanu, izmantojot regulatīvus novērtējumus un 
inspekcijas; un
d) veiktu regulatīvas izpildes darbības, tostarp kodoliekārtas darbības apturēšanu [..]”.

Tādējādi tas ir Bulgārijas Kodolenerģijas regulatīvās aģentūras pienākums izmeklēt licences 
saņēmēja iespējamos prasību pārkāpumus.

Turklāt lēmums par to, vai Belenē vai citur tiks būvēta jauna atomelektrostacija, ir jāpieņem 
pašai Bulgārijai. Jebkurā gadījumā ir jāievēro ES un Euratom tiesību akti. Saskaņā ar 
Euratom līguma 41. pantu ir jāziņo par jebkādiem ieguldījumu projektiem. Attiecībā uz 
plānoto Belenes atomelektrostaciju Komisija 2008. gadā pieņēma atzinumu, ka visi attiecīgā 
ieguldījuma aspekti atbilst Euratom līguma mērķiem.

Visbeidzot, Komisijas kompetencē neietilpst uzdevums komentēt dalībvalstu krimināltiesību 
noteikumus, jo tā ir dalībvalstu kompetence.

Secinājums

Komisija nevar komentēt lūgumrakstā pausto prasību izmeklēt iespējamo pašreizējās 
Kozlodujas atomelektrostacijas un plānotās Belenes atomelektrostacijas saražotās elektrības 
pārprodukciju, jo šis jautājums ir valsts iestāžu kompetencē.

Komisija nevar komentēt arī prasību saukt pie atbildības virkni attiecīgo personu, jo ar 
kriminālkodeksu saistīti jautājumi ir dalībvalstu ekskluzīva kompetence.


