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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0413/2012, imressqa minn Petar Troyanski, ta’ ċittadinanza 
Bulgara, f’isem l-Assoċjazzjoni għal-Libertà tal-Kelma ‘Anna Politkovskaya’ 
dwar allegati irregolaritajiet relatati ma’ impjanti tal-enerġija nukleari fil-
Bulgarija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddikjara li l-impjant tal-enerġija nukleari f’Kozloduy qed jopera b’kapaċità 
għolja mingħajr ma kiseb awtorizzazzjoni minn qabel biex ikun jista’ jagħmel dan mill-
Aġenzija Regolatorja Nukleari Bulgara. Barra minn hekk, l-aħħar żewġ gvernijiet ħbew il-
verità dwar il-kapaċità tal-impjant ta’ enerġija nukleari propost viċin ta’ Belene. Il-
petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex iwettaq investigazzjoni dwar din il-kwistjoni 
u jitlob biex dawk responsabbli mill-Bulgarija jiġu kkundannati talli pperikolaw is-sigurtà tal-
popolazzjoni.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta mill-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Novembru 2012.

Is-sigurtà nukleari tibqa’ prijorità assoluta għall-Kummissjoni. Madankollu, id-distribuzzjoni 
tal-kompetenzi titfa’ r-responsabbiltà għas-sigurtà nukleari fuq l-awtoritajiet nazzjonali. Dan 
huwa kkonfermat fid-Direttiva tal-Kunsill 2009/71/Euratom tal-25 ta’ Ġunju 2009 li 
tistabbilixxi qafas Komunitarju għas-sigurtà tal-installazzjonijiet nukleari (fil- Ġurnal 
Uffiċjali L 172, 02/07/2009, paġni 18 – 22).

L-Artikolu 4(1) tad-Direttiva jgħid li:
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L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u jżommu qafas leġislattiv, regolatorju u 
organizzattiv nazzjonali (minn hawn 'il quddiem "il-qafas nazzjonali") għas-sigurtà 
nukleari ta' installazzjonijiet nukleari li jalloka r-responsabbiltajiet u jipprevedi 
għall-koordinazzjoni bejn il-korpi rilevanti tal-istat.”

L-Artikolu 5 (3) jistipula konkretament li:
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità regolatorja kompetenti tingħata s-
setgħat legali u r-riżorsi umani u finanzjarji meħtieġa biex twettaq l-obbligi tagħha 
(…) bi prijorità dovuta għas-sigurtà Dan jinkludi s-setgħat u r-riżorsi biex:

(a) id-detentur tal-liċenzja jkun meħtieġ jikkonforma mar-rekwiżiti nazzjonali ta' 
sigurtà nukleari u t-termini tal-liċenzja rilevanti;
(b) tkun meħtieġa turija ta’ din il-konformità (…);
(c) din il-konformità tiġi verifikata permezz ta’ valutazzjonijiet u spezzjonijiet 
regolatorji; u
(d) jitwettqu azzjonijiet regolatorji ta’ infurzar, inkluż is-sospensjoni tal-operat ta’ 
installazzjoni nukleari (…)”.

Għaldaqstant, hija f’idejn l-Aġenzija Regolatorja Nukleari Bulgara biex tinvestiga allegat ksur 
tal-ħtiġijiet mid-detentur tal-liċenzja.

Barra minn hekk, id-deċiżjoni hija tal-Bulgarija jekk tibnix impjant nukleari ġdid jew le 
f’Belene jew x’imkien ieħor fit-territorju tagħha. Fi kwalunkwe każ, il-leġiżlazzjoni tal-UE u 
tal-Euratom trid tiġi mħarsa. Kull proġett ta’ investiment għandu jiġi notifikat skont l-Artikolu 
41 tat-Trattat Euratom. Fil-każ tal-impjant tal-enerġija nukleari ppjanat f’Belene, fl-2008 il-
Kummissjoni adottat l-opinjoni li l-aspetti kollha tal-investiment inkwistjoni kienu konformi 
mal-għanijiet tat-Trattat Euratom. 

Fl-aħħar nett, mhuwiex fil-kompetenza tal-Kummissjoni li tikkumenta dwar id-
dispożizzjonijiet tal-liġi kriminali tal-Istati Membri peress li din hija kompetenza purament 
nazzjonali.

Konklużjoni

Sa fejn il-petizzjoni titlob investigazzjonijiet fl-allegata ‘produzzjoni żejda’ ta’ elettriku minn 
Kozloduy eżistenti u impjanti tal-enerġija nukleari futuri f’Belene, il-Kummissjoni ma tistax 
tikkummenta minħabba li din il-kompetenza tinsab fl-ambitu tal-awtoritajiet nazzjonali.

Sa fejn il-petizzjoni titlob kundanna kriminali ta’ numru ta’ persuni, il-Kummissjoni ma tistax 
tikkummenta minħabba li l-liġi penali hija kompetenza esklussiva tal-Istati Membri.


