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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1254/2008, του Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη, ελληνικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από μία υπογραφή, σχετικά με την κατασκευή σταθμού 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Akkuyu στη μεσογειακή ακτή της Τουρκίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει τα σχέδια της τουρκικής κυβέρνησης για την κατασκευή σταθμού 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Akkuyu της νοτιοδυτικής Τουρκίας, σε μικρή απόσταση 
από τα παράλια της Μεσογείου. Ο αναφέρων σημειώνει ότι η περιοχή στην οποία σχεδιάζεται 
να κατασκευαστεί ο πυρηνικός σταθμός είναι ιδιαίτερα σεισμογενής και ότι όχι μόνο η 
Τουρκία, αλλά και άλλες χώρες της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου θα μολυνθούν από 
ραδιενέργεια σε περίπτωση ατυχήματος. Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης ότι πολλές 
τουρκικές περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στο έργο αυτό και 
ότι η Τουρκία, ως χώρα που έχει υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ, είναι υποχρεωμένη 
να συμμορφώνεται με τις αρχές της ΕΕ όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια και την αειφόρο 
ανάπτυξη. Ζητεί, ως εκ τούτου, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει και να 
εμποδίσει την κατασκευή αυτού του πυρηνικού σταθμού, ο οποίος θα έχει εξαιρετικά 
σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον, τον τουρισμό και τη δημόσια υγεία στη νότια Τουρκία 
και τις γειτονικές χώρες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά μεταφέρει τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί σε μια πρόσφατη κοινοβουλευτική 
ερώτηση (E-0017/09 την οποία υπέβαλε ο κ. Αγγελάκας, βουλευτής του ΕΚ με θέμα 
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«Λειτουργία πυρηνικού εργοστασίου στην πόλη Ακκουγιού της Τουρκίας»). Ως εκ τούτου, η 
απάντηση της Επιτροπής κινείται στο πλαίσιο της απάντησης που είχε δοθεί σε εκείνη την 
περίπτωση.

Η Επιτροπή, πληροφορήθηκε τα σχέδια της Τουρκίας για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού 
ηλεκτρικής ενέργειας στα νότια παράλια κατά τη διάρκεια των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αναφέρεται στα σχέδια αυτά στην έκθεση 
προόδου που δημοσιεύθηκε στις 5 Νοεμβρίου 20081.

Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι αρμόδια για να αποφασίσει εάν θα παράγει ή όχι πυρηνική 
ενέργεια είναι η κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους, καθώς και κάθε υποψήφιας προς 
προσχώρηση χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι η ασφάλεια είναι καταλλήλως διασφαλισμένη. 
Aυτή η εθνική απόφαση θα πρέπει να βασίζεται στην ικανότητα της χώρας να εξασφαλίζει 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας, προστασίας, διασφαλίσεων και μη διάδοσης των πυρηνικών 
όπλων κατά τη διάρκεια του πλήρους κύκλου ζωής μιας πυρηνικής εγκατάστασης, σύμφωνα 
με τη διεθνή ορθή πρακτική και τις συμβάσεις.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει στην έκθεση προόδου του 2008 ότι η Τουρκία πρέπει να 
εφαρμόσει πλήρως τις απαιτήσεις της σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια, ιδίως τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη χωροθέτηση και την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής, και ότι το 
υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο της Τουρκίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και 
ακτινοπροστασίας συμπληρώνεται, εφαρμόζεται και παρακολουθείται. 

Επιπλέον, η έκθεση προόδου του 2008 αναφέρει ότι η διαχείριση των ραδιενεργών 
αποβλήτων πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς συστάσεις, τις βασικές προδιαγραφές 
ασφάλειας και τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. Η Τουρκία δεν έχει προσχωρήσει στην κοινή 
σύμβαση για την ασφάλεια της διαχείρισης αναλωμένου καυσίμου και την ασφάλεια της 
διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και θα πρέπει να το πράξει το συντομότερο δυνατόν. 
Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία έχει επικυρώσει τόσο τη σύμβαση του διεθνούς οργανισμού 
ατομικής ενέργειας (IAEA) για την παροχή βοήθειας σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος ή 
σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες όσο και τη σύμβαση για την πυρηνική 
ασφάλεια.

Δυνάμει του σημερινού κοινοτικού κεκτημένου, την ευθύνη για ασφαλή σχεδιασμό, 
χωροθέτηση, κατασκευή, λειτουργία και παροπλισμό των σταθμών πυρηνικής ενέργειας 
φέρει το κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου εμπίπτουν οι σχετικοί σταθμοί. Υπάρχει 
εκτεταμένη κοινοτική νομοθεσία που διέπει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, οι δε χώρες 
που βρίσκονται στο προενταξιακό και ενταξιακό στάδιο οφείλουν να αναλάβουν δεσμεύσεις 
για την εφαρμογή της, και να ευθυγραμμιστούν σταδιακά με το κεκτημένο, ενώ η σημασία 
υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας, περιλαμβανομένων όλων των πτυχών της 
πυρηνικής ασφάλειας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου των διαπραγματεύσεων. 
Εντούτοις οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί με το κεκτημένο κατά την 
προσχώρηση.

Η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει επίσης ότι κάθε σχέδιο κατασκευής νέου σταθμού 
πυρηνικής ενέργειας υποβάλλεται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), 

                                               
1 COM (2008) 674 τελικό



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

EL

ειδικότερα σύμφωνα με τις διαδικασίες που θεσπίζει η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1, η οποία 
εντοπίζει, περιγράφει και αξιολογεί κατάλληλα, σε συνάρτηση με κάθε ειδική περίπτωση, τις 
άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις του σχεδίου σε διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένου του σεισμικού κινδύνου. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν 
αποκλειστικά την ευθύνη για τη διενέργεια των ΕΠΕ. Η Τουρκία έχει ευθυγραμμιστεί ως ένα 
ορισμένο βαθμό με την οδηγία για την ΕΠΕ και η Επιτροπή θα συνεχίσει να ενθαρρύνει την 
Τουρκία να μεταφέρει στη νομοθεσία της και να θέσει σε εφαρμογή όλα τα στοιχεία της 
ΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών θεμάτων, καθώς και να προσχωρήσει στη 
Σύμβαση Espoo (Σύμβαση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 
διασυνοριακό πλαίσιο). Η Επιτροπή είναι επίσης έτοιμη να βοηθήσει την Τουρκία όταν τεθεί 
το θέμα της ανάπτυξης των διοικητικών ικανοτήτων της στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. 

Μια άλλη υποχρέωση που στηρίζεται στις διατάξεις της Συνθήκης Ευρατόμ (άρθρα 41-43) 
και ισχύει από τη στιγμή της προσχώρησης είναι η υποχρέωση «για τα πρόσωπα και τις 
επιχειρήσεις [...]να ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα σχέδια επενδύσεων που αφορούν τις 
νέες εγκαταστάσεις καθώς και τις αντικαταστάσεις ή μετατροπές …». Η Επιτροπή θα
συζητήσει με τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις όλες τις πτυχές των σχεδίων επενδύσεων που
σχετίζονται με τους στόχους της Συνθήκης Ευρατόμ. Ύστερα από συζήτηση, η Επιτροπή θα
ανακοινώσει τις απόψεις της στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, ΕΕ L 175 της 5.7.1985.


