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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0413/2012, którą złożył Petar Troyanski (Bułgaria) w imieniu 
Stowarzyszenia Wolności Słowa im. Anny Politkowskiej, w sprawie 
domniemanych nieprawidłowości dotyczących elektrowni jądrowych 
w Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że elektrownia jądrowa w Kozłoduju działa z dużą wydajnością, 
mimo iż nie uzyskano wcześniej stosownych zezwoleń od bułgarskiej agencji regulacyjnej 
ds. jądrowych. Co więcej, dwa poprzednie rządy ukrywały prawdę o mocy elektrowni mającej 
powstać w pobliżu miasta Belene. Składający petycję zwraca się do Parlamentu
Europejskiego o przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie i wzywa do ukarania osób 
odpowiedzialnych w Bułgarii za spowodowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa ludności.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Zdaniem Komisji bezpieczeństwo jądrowe pozostaje kwestią priorytetową. Niemniej jednak 
zgodnie z podziałem kompetencji odpowiedzialność za bezpieczeństwo jądrowe ciąży na 
organach krajowych. Podział ten został potwierdzony w dyrektywie Rady 2009/71/Euratom z 
dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego 
obiektów jądrowych (Dz.U. L 172 z 2.7.2009, s. 18-22).

W art. 4 ust. 1 tej dyrektywy przewidziano, że:
„Państwa członkowskie ustanawiają i utrzymują krajowe ramy prawne, regulacyjne i 
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organizacyjne […] bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych, które przypisują 
odpowiedzialność i zapewniają koordynację między właściwymi organami państwa”.

W art. 5 ust. 3 stwierdzono konkretnie, że:
„Państwa członkowskie zapewniają właściwemu organowi regulacyjnemu 
uprawnienia oraz zasoby ludzkie i finansowe niezbędne do wypełniania jego 
obowiązków […] z należytym uwzględnieniem priorytetowego znaczenia 
bezpieczeństwa. Obejmuje to uprawnienia i zasoby umożliwiające:

a) wymaganie od posiadacza zezwolenia zgodności z krajowymi wymogami 
bezpieczeństwa jądrowego i warunkami stosownego zezwolenia;
b) wymaganie wykazania tej zgodności […];
c) zweryfikowanie tej zgodności przez oceny i inspekcje regulacyjne; oraz
d) przeprowadzanie działań na rzecz egzekwowania przepisów, w tym zawieszenia 
eksploatacji obiektu jądrowego […]”.

Z powyższych  względów przeprowadzenie dochodzenia w sprawie przypadków 
domniemanego naruszenia wymagań przez posiadacza zezwolenia leży w gestii bułgarskiej 
agencji regulacyjnej ds. jądrowych.

Ponadto podjęcie decyzji w kwestii budowy nowej elektrowni jądrowej w Belene lub w 
innym miejscu na terytorium państwa należy do zakresu kompetencji Bułgarii. Niezależnie od 
tej decyzji musi zostać zagwarantowana zgodność z przepisami ustawodawstwa UE i 
Euratomu. Na mocy art. 41 Traktatu ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 
(Euratom) obowiązuje wymóg powiadamiania o wszelkich projektach inwestycyjnych. W 
2008 r. Komisja zajęła w odniesieniu do planowanej budowy elektrowni jądrowej w Belene 
stanowisko, że wszystkie aspekty przedmiotowej inwestycji są zgodne z celami 
wyznaczonymi w traktacie Euratom.

Co więcej Komisja nie posiada uprawnień do wydawania opinii w sprawie przepisów prawa 
karnego państw członkowskich, ponieważ jest to obszar kompetencji organów krajowych.

Podsumowanie

Z uwagi na fakt, że kwestie te leżą w gestii organów krajowych, Komisja nie może wydać 
opinii dotyczącej przedstawionego w petycji wniosku o przeprowadzenie dochodzenia w 
sprawie domniemanej „nadprodukcji” energii elektrycznej przez istniejącą elektrownię 
jądrową w Kozłoduju oraz planowaną elektrownię w Belene.

Komisja nie może również zająć stanowiska w kwestii wniosku o skazanie grupy osób na 
mocy prawa karnego, gdyż prawo karne należy do zakresu wyłącznej kompetencji państw 
członkowskich.


