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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1254/2008, внесена от Konstantinos Aivaliotis, с гръцко гражданство, 
подкрепена от още един подпис, относно изграждането на ядрена 
електроцентрала в района на Akkuyu на турското Средиземноморско 
крайбрежие

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията насочва вниманието към плановете на турското правителство 
за изграждане на ядрена електроцентрала в района на Akkuyu в Югозападна Турция в 
близост до Средиземноморското крайбрежие. Вносителят подчертава, че планираното 
местоположение на ядрената електроцентрала представлява сеизмична зона и че не 
само Турция, но също и другите държави в региона около Източното Средиземноморие 
ще бъдат засегнати от радиоактивността в случай на авария. Вносителят също 
подчертава, че множество турски организации за опазване на околната среда са 
изказали несъгласие с проекта, както и че в качеството си на страна — кандидатка за 
членство в ЕС Турция следва да се придържа към принципите на ЕС относно ядрената 
безопасност и устойчивото развитие. С оглед на това той призовава Европейския 
парламент да вземе отношение и да предотврати изграждането на тази ядрена 
електроцентрала, която ще има изключително тежки последици за околната среда, 
туризма и общественото здраве в Югоизточна Турция и съседните страни.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

В петицията се споделя безпокойството, изразено в неотдавнашен парламентарен 
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въпрос (E-0017/09 на г-н Angelakas, член на ЕП - „Експлоатацията на ядрената 
електроцентрала „Akkuyu” в Турция“). Следователно настоящият отговор на 
Комисията ще съответства на отговора, предоставен по този случай.

По време на преговорите за присъединяване Комисията беше информирана относно 
плановете на Турция за изграждане на ядрена електроцентрала на южното крайбрежие. 
По-специално, Комисията споменава тези планове в своя доклад за напредъка, 
публикуван на 5 ноември 2008 г.1

Комисията е на мнение, че е отговорност на националните правителства на всяка 
отделна държава-членка, както и на всяка страна кандидатка, да решават дали да 
произвеждат ядрена електроенергия, при условие че безопасността е надлежно 
гарантирана. Това национално решение следва да се основава на капацитета на
държавата да осигури високо ниво на безопасност, сигурност, защита и 
неразпространение на ядрени оръжия по време на целия жизнен цикъл на ядрената
инсталация, съгласно най-добрите международни практики и конвенции.

В своя доклад за напредъка за 2008 г., Комисията подчертава, че е необходимо Турция 
да изпълни изцяло изискванията на Конвенцията за ядрена безопасност, по-конкретно 
онези изисквания, които са свързани с разположението на централата и с 
независимостта на регулаторния орган, и че нейната съществуваща нормативна уредба
в областта на ядрената безопасност и радиационната защита трябва да бъде завършена 
и прилагана, а нейното спазване да се следи.

Освен това в доклада за напредъка на Турция през 2008 г. се посочва, че управлението 
на радиоактивни отпадъци трябва да е съобразено с международните препоръки, 
основните стандарти за безопасност и най-добрите практики на ЕС. Турция не се е 
присъединила към Единната конвенция за безопасност при управление на отработено 
гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци и следва да го 
направи възможно най-скоро. От друга страна, Турция е ратифицирала както 
Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна 
обстановка, така и Конвенцията за ядрена безопасност на Международната агенция за 
атомна енергия (МААЕ).

Съгласно действащото право на Общността, отговорността за безопасното проектиране, 
разположение, изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрени
електроцентрали се носи от държавата, в чиято юрисдикция попада централата. 
Съществува обширно законодателство на Общността, което регулира използването на 
ядрена енергия, във връзка с което страните на етап предприсъединяване и 
присъединяване поемат ангажименти за прилагане и за постепенно привеждане на 
своето законодателство в съответствие с правото на Общността, като важността на 
постигането на високо ниво на защита на околната среда, включително по отношение 
на всички аспекти на ядрената безопасност, е неразделна част от рамката за
преговорите. Но страните кандидатки следва да спазват правото на Общността към 
момента на присъединяването.

                                               
1 COM (2008) 674 окончателен.



CM\789418BG.doc 3/3 PE428.041

BG

Законодателството на Общността също така предвижда всеки проект за изграждане на 
нова ядрена електроцентрала да бъде подложен на оценка за въздействието върху 
околната среда (ОВОС) съгласно процедурите, посочени в Директива 85/337/ЕИО1, 
като при тази оценка се определят, описват и оценяват по подходящ начин, за всеки 
отделен случай, преките и непреките въздействия на проекта върху различни фактори 
на околната среда, включително сеизмичен риск. Компетентните национални органи 
отговарят за извършването на ОВОС. До известна степен Турция вече е привела 
националното си законодателство в съответствие с Директивата за ОВОС и Комисията 
ще продължава да я насърчава да транспонира и прилага всички елементи от ОВОС, 
включително трансграничните въпроси, и да стане страна по Конвенцията за оценка на 
въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. Комисията също така е 
готова да окаже на Турция съдействие по отношение на изграждането на 
административен капацитет в ядрения сектор.

Друго задължение, основаващо се на разпоредбите на Договора за Евратом (членове 
41—43) и приложимо към момента на присъединяване, е задължението „лицата и 
предприятията [...] да съобщят на Комисията инвестиционните проекти, отнасящи се до
нови съоръжения, а също и замените или преобразуванията...“. Комисията обсъжда с 
лицата или предприятията всички аспекти на инвестиционните проекти, които се
отнасят до целите на Договора за Евратом. След провеждане на обсъждане, Комисията 
съобщава становището си на заинтересованата държава-членка.

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда, OВ L 175, 5.7.1985 г.


