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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0413/2012, ingediend door Petar Troyanski (Bulgaarse 
nationaliteit), namens het Verbond voor de vrijheid van meningsuiting 
"Anna Politovskaya", betreffende de veronderstelde onregelmatigheden met 
betrekking tot de kerncentrales in Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener laat weten dat de kerncentrale van Kozloduy op volle kracht opereert, zonder dat 
hiervoor voorafgaand toestemming is verkregen van de Bulgaarse regelgevende autoriteit op 
nucleair gebied. Bovendien hebben de laatste twee regeringen de waarheid verhuld aangaande 
de capaciteit van de geplande kerncentrale bij Belene. De indiener verzoekt het Europees 
Parlement hiernaar een onderzoek in te stellen en verlangt dat de verantwoordelijke personen 
in Bulgarije strafrechtelijk worden vervolgd wegens het in gevaar brengen van de veiligheid 
van de bevolking.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

Nucleaire veiligheid blijft een absolute prioriteit voor de Commissie. De verdeling van de 
bevoegdheden legt de verantwoordelijkheid voor nucleaire veiligheid echter bij de nationale 
autoriteiten. Dit wordt bevestigd in Richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad van 25 juni 2009 
tot vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties
(in: PB L 172 van 2.7.2009, blz. 18–22).

Artikel 4, lid 1, van de richtlijn stelt het volgende:
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"Er wordt door de lidstaten een passend nationaal wettelijk, regulerend en 
organisatorisch kader voor de veiligheid van kerninstallaties ingesteld en in stand 
gehouden (...) waarmee de verantwoordelijkheden worden toebedeeld en wordt 
voorzien in coördinatie tussen de betrokken overheidsinstanties."

Artikel 5, lid 3, bepaalt concreet het volgende:
"De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde regelgevende autoriteit de juridische 
bevoegdheden en de personele en financiële middelen krijgt om haar verplichtingen 
(...) te vervullen, met de nodige voorrang aan veiligheid." Dit omvat mede de 
bevoegdheden en de middelen om:

(a) van de vergunninghouder te eisen dat hij de nationale voorschriften inzake 
nucleaire veiligheid en de voorwaarden van de betrokken vergunning naleeft;
(b) te eisen dat die naleving wordt aangetoond (...);
(c) deze naleving te verifiëren door middel van op de regelgeving gestoelde 
evaluaties en inspecties, en
(d) handhavingsacties uit te voeren, waaronder het schorsen van de bedrijfsvoering 
van kerninstallaties (...)".

Daarom is het aan de Bulgaarse regelgevende autoriteit op nucleair gebied een onderzoek in 
te stellen naar de vermeende overtredingen van de voorschriften door de vergunninghouder.

Bovendien is het aan Bulgarije te beslissen om al dan niet een nieuwe kerncentrale te bouwen, 
hetzij in Belene, hetzij elders op zijn grondgebied. Hoe dan ook moet de EU- en 
Euratomwetgeving worden nageleefd. Volgens artikel 41 van het Euratom-verdrag moet elk 
investeringsproject worden gemeld. In het geval van de geplande kerncentrale in Belene, was 
de Commissie in 2008 van mening dat alle aspecten van de desbetreffende investering in 
overeenstemming waren met de doelstellingen van het Euratom-verdrag.

Tot slot is het niet de bevoegdheid van de Commissie een oordeel te vellen over 
strafrechtelijke bepalingen van de lidstaten, aangezien dit een zuiver nationale bevoegdheid is.

Conclusie

Wat het verzoek om onderzoek naar de vermeende "overproductie" van elektriciteit betreft 
door de bestaande kerncentrale in Kozloduy en de toekomstige kerncentrale in Belene, kan de 
Commissie geen commentaar geven, omdat deze bevoegdheid is toegekend aan de nationale 
autoriteiten.

Wat het verzoek om een strafrechtelijke vervolging van een aantal personen betreft, kan de 
Commissie geen commentaar geven, omdat het strafrecht een exclusieve bevoegdheid van de 
lidstaten is.


