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Ref.: Petiția nr. 0413/2012, adresată de Petar Troyanski, de cetățenie bulgară, în numele 
Asociației pentru libertatea de expresie „Anna Politkovskaya” privind presupusele 
neregularități legate de centralele nucleare din Bulgaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul relatează că centrala nucleară de la Kozlodui funcționează la capacitate ridicată 
fără să fi obținut în prealabil autorizație în acest sens de la Autoritatea Bulgară de 
Reglementare Nucleară. În plus, ultimele două guverne au ascuns adevărul în ceea ce privește 
capacitatea centralei nucleare propuse de lângă Belene. Petiționarul solicită Parlamentului 
European să realizeze o anchetă în acest sens și cere ca persoanele responsabile din Bulgaria 
să fie condamnate penal pentru punerea în pericol a siguranței populației.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Securitatea nucleară continuă să reprezinte o prioritate absolută pentru Comisie. Cu toate 
acestea, distribuirea competențelor pune responsabilitatea securității nucleare în grija 
autorităților naționale. Acest aspect este confirmat în Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului 
din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a 
instalațiilor nucleare (din: Jurnalul Oficial L 172, 2.7.2009, paginile 18-22).

Articolul 4 alineatul (1) din directivă prevede că:
„Statele membre instituie și mențin un cadru național legislativ, de reglementare și 
organizațional […] pentru securitatea instalațiilor nucleare prin care se repartizează 
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responsabilitățile și se asigură coordonarea între autoritățile de stat relevante.”

Articolul 5 alineatul (3) stipulează concret că:
„Statele membre se asigură că autorității de reglementare competente i se acordă 
atribuțiile juridice, resursele umane și financiare necesare pentru a-și îndeplini 
obligațiile […] acordând prioritatea cuvenită securității nucleare. Aceasta include 
atribuții și resurse pentru:

(a) a impune deținătorului de autorizație să respecte cerințele naționale în materie de 
securitate nucleară și condițiile din autorizația relevantă;
(b) a solicita demonstrarea îndeplinirii acestor cerințe […];
(c) a verifica modul de îndeplinire a cerințelor prin evaluări și inspecții privind 
reglementarea; și
(d) adoptarea unor măsuri de aplicare cu caracter normativ, inclusiv suspendarea 
funcționării instalației nucleare […]”.

Prin urmare, sarcina de a investiga presupusele încălcări ale cerințelor de către deținătorul de 
autorizație revine Agenției Bulgare de Reglementare Nucleară.

În plus, decizia de a construi sau de a nu construi o nouă centrală nucleară la Belene sau în alt 
loc de pe teritoriul său îi revine Bulgariei. În orice caz, legislația UE și Euratom trebuie 
respectată. Orice proiect de investiții trebuie notificat în conformitate cu articolul 41 din 
Tratatul Euratom. În cazul centralei nucleare planificate de la Belene, Comisia a adoptat în 
2008 poziția că toate aspectele investiției în cauză erau în conformitate cu obiectivele 
Tratatului Euratom.

În cele din urmă, Comisia nu are competența de a face observații cu privire la prevederile 
dreptului penal al unui stat membru, deoarece acesta este un aspect de competență exclusiv 
națională.

Concluzie

În ceea ce privește solicitările din petiție referitoare la anchete privind presupusa 
„supraproducție” de energie electrică de la centrala nucleară existentă de la Kozlodui și de la 
viitoarea centrală nucleară de la Belene, Comisia nu poate face observații, deoarece această 
competență le revine autorităților naționale.

În ceea ce privește solicitările din petiție referitoare la condamnarea penală a unor persoane, 
Comisia nu poate face observații, deoarece dreptul penal este de competența exclusivă a 
statelor membre.


