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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Konstantinos Aivaliotis, görög állampolgár által benyújtott 1254/2008. számú, 
további 1 aláírást tartalmazó petíció a Törökország földközi-tengeri partvidékén 
fekvő Akkuyuban építendő atomerőműről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója közli, hogy a török kormány atomerőmű létrehozását tervezi a 
Törökország délnyugati részén fekvő Akkuyuban, nem messze a Földközi-tengertől. A petíció 
benyújtója rámutat arra, hogy az atomerőmű létesítésére kijelölt területen nagy a 
valószínűsége a földrengéseknek, és nemcsak Törökország, hanem a Földközi-tenger keleti 
partvidékén fekvő többi ország is radioaktív szennyezésnek lenne kitéve egy katasztrófa 
bekövetkezése esetén. A petíció benyújtója egyidejűleg hangsúlyozza, hogy a tervek 
megvalósítása ellen számos török környezetvédelmi szervezet is tiltakozott, és az Európai 
Unió tagságára pályázó Törökország köteles betartani az Európai Unió nukleáris biztonságra 
és fenntartható fejlődésre vonatkozó elveit. Következésképpen arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy avatkozzon közbe és akadályozza meg a szóban forgó atomerőmű 
létesítését, mert az rendkívül súlyos következményekkel jár a környezetre, a turizmusra és a 
Törökország déli részén, valamint az ezzel határos országokban élő polgárok egészségére 
nézve.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.
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A petícióban ismertetett aggályokat egy közelmúltbeli parlamenti kérdés is megfogalmazta 
(Angelakas európai parlamenti képviselő által előterjesztett, a törökországi Akkuyu 
atomerőmű működéséről szóló E-0017/09. sz. kérdés). A Bizottság ezért a szóban forgó 
kérdéssel összefüggésben adott válasz mentén kíván reagálni a petícióban foglaltakra. 

A Bizottságot a csatlakozási tárgyalások során tájékoztatták arról, hogy Törökország 
atomerőmű építését tervezi a déli parton. A Bizottság az elért haladásról szóló, 2008. 
november 5-én közzétett jelentésében1 kifejezetten utal a szóban forgó tervekre.
A Bizottság úgy véli, hogy az egyes tagállamok – és tagjelölt országok – nemzeti 
kormányának hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy előállítanak-e atomenergiát, 
amennyiben a biztonsági feltételeket kellőképpen biztosítják. E nemzeti szinten meghozott 
határozatnak az ország abbéli képességén kell alapulnia, hogy magas szintű védelemről, 
biztonságról, biztosítékokról, valamint a nukleáris fegyverek elterjedésének 
megakadályozásáról gondoskodjon az atomerőmű teljes életciklusában, a nemzetközi legjobb 
gyakorlatokkal és egyezményekkel összhangban. 

Az elért haladásról szóló 2008. évi jelentésében a Bizottság hangsúlyozza, hogy 
Törökországnak teljes mértékben végre kell hajtania a nukleáris biztonságról szóló 
egyezményben foglalt követelményeket, különös tekintettel a helyszín megválasztásával és a 
szabályozó függetlenségével kapcsolatos követelményekre, továbbá hogy a nukleáris 
biztonság és a sugárzás elleni védelem terén hatályos jogalkotási keret kidolgozására és 
végrehajtására sor került, felügyelete pedig jelenleg is megvalósul.  

Az elért haladásról szóló 2008. évi jelentés továbbá megállapítja, hogy az intézményi eredetű 
radioaktív hulladék kezelését összhangba kell hozni a nemzetközi ajánlásokkal, az alapvető 
biztonsági normákkal és az uniós bevált gyakorlatokkal.  Törökország még nem csatlakozott a 
kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének 
biztonságáról szóló közös egyezményhez, és ezt a lehető legrövidebb időn belül pótolnia kell. 
Másrészről Törökország ratifikálta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek (IAEA) a 
nukleáris baleset vagy radiológiai veszélyhelyzet esetén történő segítségnyújtásról szóló 
egyezményét és a nukleáris biztonságról szóló egyezményt. 

A jelenleg hatályos közösségi vívmányok értelmében az atomerőművek biztonságos 
tervezése, helyszínének megválasztása, megépítése, üzemeltetése és leszerelése azon tagállam 
felelőssége, amelynek joghatósága alá a létesítmény tartozik. Az atomenergia felhasználását 
számos közösségi jogszabály szabályozza, e tekintetben pedig a csatlakozás előtti és a 
csatlakozási szakaszban álló országoknak végrehajtási kötelezettséget kell vállalniuk, és 
fokozatosan igazodniuk kell a közösségi vívmányokhoz, miközben a magas szintű 
környezetvédelem fontossága – ideértve a nukleáris biztonság minden szempontját – a 
tárgyalási keret szerves részét alkotja. Ugyanakkor a tagjelölt országoknak a csatlakozás 
időpontjára meg kell felelniük a közösségi vívmányoknak.

A közösségi jog azt is előírja, hogy az új atomerőművek építésére irányuló projekteket 
illetően minden esetben környezeti hatásvizsgálatot (KHV) kell végezni, különösen miután a 
85/337/EGK2 irányelvben meghatározott eljárások révén, megfelelő módon – minden egyes 

                                               
1 COM (2008) 674 végleges.
2 A Tanács 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
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esetben – azonosítják, jellemzik és értékelik, hogy a projekt milyen közvetlen és közvetett 
hatásokat gyakorol a különböző környezeti összetevőkre, a szeizmikus kockázatot is ideértve.
A KHV elvégzéséért az illetékes nemzeti hatóságok felelősek. Törökország bizonyos 
mértékben már igazodott a KHV-irányelvhez, és a Bizottság a továbbiakban is arra ösztönzi 
majd Törökországot, hogy a KHV-irányelv valamennyi elemét átültesse és a gyakorlatban 
alkalmazza, ideértve a határokon átnyúló kérdéseket is, továbbá hogy aláírja az országhatáron 
átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló Espoo-i Egyezményt. A Bizottság emellett 
készen áll arra is, hogy segítséget nyújtson Törökországnak az atomenergia-ágazat igazgatási 
kapacitásának kiépítése terén.  

Egy másik kötelezettség az Euratom-Szerződés (41–43. cikk) rendelkezésein alapul és a 
csatlakozáskor lép érvénybe; ennek értelmében „személyek és vállalkozások közlik a 
Bizottsággal az […] új létesítményekre, valamint kiegészítő létesítményekre vagy 
átalakításokra vonatkozó beruházási projekteket…”. A Bizottság a személyekkel vagy 
vállalkozásokkal megvitatja a beruházási projektek minden olyan szempontját, amely 
kapcsolódik az Euratom-Szerződésben megfogalmazott célkitűzésekhez. E megbeszélést 
követően a Bizottság tájékoztatja az érintett tagállamot a kérdéssel kapcsolatos véleményéről.

                                                                                                                                                  
hatásainak vizsgálatáról, HL L 175., 1985.7.5


