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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1254/2008 af Konstantinos Aivaliotis, græsk statsborger, og 1 
medunderskriver, om opførelse af et atomkraftværk i Akkujú ved den tyrkiske 
middelhavskyst

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den tyrkiske regerings planer om at opføre et atomkraftværk i Akkujú 
i det sydvestlige Tyrkiet og i kort afstand fra middelhavskysten. Andrageren påpeger, at det 
planlagte sted for opførelsen af atomkraftværket er et jordskælvstruet område, og at ikke alene 
Tyrkiet, men også de øvrige lande i området omkring det østlige Middelhav vil blive forurenet 
med radioaktivitet i tilfælde af en ulykke. Andrageren understreger tillige, at en lang række 
tyrkiske miljøorganisationer har givet udtryk for deres modstand mod projektet, og at Tyrkiet 
som et ansøgerland er forpligtet til at efterleve EU's principper om nuklear sikkerhed og 
bæredygtig udvikling. Han anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at gribe ind og forhindre 
opførelsen af det pågældende atomkraftværk, der vil have yderst alvorlige følger for miljøet, 
turismen og sundheden for borgerne i det sydlige Tyrkiet og de tilstødende lande.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andragendet afspejler de bekymringer, der er givet udtryk for i en nylig forespørgsel (E-
0017/09 af Emmanouil Angelakas "Kernekraftværk i den tyrkiske by Akkugiu").
Kommissionen ønsker derfor at svare på samme måde som ved den lejlighed.

Kommissionen blev gjort bekendt med Tyrkiets planer om at opføre et kernekraftværk på 
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sydkysten under tiltrædelsesforhandlingerne. Kommissionen henviser specielt til disse planer 
i sin situationsrapport, som blev offentliggjort den 5. november 20081.

Kommissionen er af den opfattelse, at det påhviler de nationale regeringer i medlemsstaterne -
tillige med eventuelle kandidatlande - at beslutte, hvorvidt de vil producere atomkraft eller ej, 
forudsat at der garanteres den fornødne sikkerhed. Denne nationale beslutning bør baseres på 
landets evne til at sikre et højt sikkerhedsniveau, sikring, sikkerhedskontroller og 
ikkespredning under hele atomanlæggets livscyklus i forhold til bedste praksis og 
konventioner på internationalt plan.

Kommissionen lægger i sin situationsrapport for 2008 vægt på, at Tyrkiet fuldt ud skal 
gennemføre kravene i konventionen om nuklear sikkerhed, i særdeleshed kravene i 
forbindelse med placering og tilsynsmyndighedernes uafhængighed, og at deres nugældende 
lovgivningsmæssige rammer inden for nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse færdiggøres, 
gennemføres og kontrolleres.

I situationsrapporten anføres det endvidere, at forvaltningen af institutionelt radioaktivt affald 
skal tilpasses internationale henstillinger, grundlæggende sikkerhedsnormer og bedste EU-
praksis. Tyrkiet er ikke tiltrådt den fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel 
og radioaktivt affald og bør gøre dette hurtigst muligt. På den anden side har Tyrkiet 
ratificeret både Den Internationale Atomenergiorganisations konvention om bistand i tilfælde 
af kernekraftuheld eller strålingsfare og konventionen om nuklear sikkerhed.

I henhold til nugældende fællesskabsret påhviler det den stat, som har verhøjheden over 
kernekraftværket, at sørge for sikkert design, placering, opførelse, drift og nedlukning af 
disse. Der er en omfattende fællesskabslovgivning om udnyttelse af kerneenergi, der pålægger
lande i førtiltrædelses- og tiltrædelsesfasen gennemførelsesforpligtelser og gradvis tilpasning 
til fællesskabslovgivningen, samtidig med at vigtigheden af et højt miljøbeskyttelsesniveau, 
herunder alle aspekter af nuklear sikkerhed, udgør en integreret del af forhandlingsrammen.
Kandidatlande skal imidlertid overholde fællesskabslovgivningen ved tiltrædelsen.

I fællesskabslovgivningen forudsættes det ligeledes, at alle projekter om opførelse af et nyt 
kernekraftværk skal undergives en vurdering af indvirkningen på miljøet (VVM), især i 
henhold til de procedurer, der er fastsat i direktiv 85/337/EØF. De kompetente nationale 
myndigheder er ansvarlige for at foretage VVM-vurderingerne. Tyrkiet har til en vis grad 
tilpasset sig VVM-direktivet, og Kommissionen vil fortsat opfordre Tyrkiet til at indarbejde 
og gennemføre alle elementer af VVM-direktivet, herunder grænseoverskridende problemer, 
og til at blive part i Espookonventionen (konvention om vurdering af virkninger på miljøet på 
tværs af landegrænserne). Kommissionen er også parat til at hjælpe Tyrkiet, når det gælder 
administrativ kapacitetsopbygning i den nukleare sektor.

En anden forpligtelse baseret på bestemmelserne i Euratomtraktaten (artikel 41-43), og som 
skal gælde ved tiltrædelse, er forpligtelsen "for personer og virksomheder [...] at give 
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Kommissionen meddelelse om investeringsprojekter, der vedrører nye anlæg, udskiftninger 
eller ændringer ...". Kommissionen skal drøfte alle aspekter af investeringsprojekter, som 
vedrører målene i Euratomtraktaten, med personerne eller virksomhederne. Efter drøftelsen 
underretter Kommissionen den pågældende medlemsstat om sine synspunkter."


