
CM\789418LT.doc PE428.041v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1254/2008 dėl branduolinės jėgainės statybos Akkuyu Viduržemio 
jūros Turkijos pakrantėje, kurią pateikė Graikijos pilietis Konstantinos Aivaliotis, 
su dar vienu parašu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kalba apie Turkijos Vyriausybės planus statyti branduolinę jėgainę 
Akkuyu Turkijos pietvakariuose, netoli Viduržemio jūros pakrantės. Peticijos pateikėjas 
pabrėžia, kad planuojama branduolinės jėgainės vieta yra vieta, kurioje galimi žemės 
drebėjimai, ir avarijos atveju radioaktyviosiomis medžiagomis būtų užteršta ne tik Turkija, bet 
ir kitos Viduržemio jūros rytuose esančio regiono šalys. Peticijos pateikėjas taip pat pažymi, 
kad pasipriešinimą projektui yra pareiškusios daugelis Turkijos aplinkos apsaugos 
organizacijų ir kad, kaip valstybė kandidatė, Turkija turi laikytis ES branduolinės saugos ir 
tvarios plėtros principų. Todėl jis ragina Europos Parlamentą įsikišti ir neleisti statyti šios 
branduolinės jėgainės, kuri turėtų labai sunkių padarinių aplinkai, turizmui ir visuomenės 
sveikatai pietinėje Turkijoje ir kaimyninėse šalyse.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. vasario 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Šioje peticijoje keliami tie patys susirūpinimą keliantys klausimai, kurie pateikti naujausiame 
parlamento klausime (Nr. E-0017/09, pateiktas EP nario E. Angelako, „Akkuyu branduolinės 
jėgainės planai Turkijoje“). Todėl Komisija atsakys panašiai, kaip atsakyta minėtu atveju.

Per derybas dėl stojimo Komisija buvo informuota apie Turkijos planus statyti branduolinę 
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jėgainę jos pietinėje pakrantėje. Komisija mini tuos planus Pažangos ataskaitoje, paskelbtoje 
2008 m. lapkričio 5 d.1

Komisija laikosi nuomonės, kad pati kiekvienos valstybės narės, taip pat ir bet kurios 
valstybės kandidatės – nacionalinė vyriausybė turi nuspręsti, ar gaminti branduolinę energiją, 
jei tik tinkamai užtikrinama sauga. Toks nacionalinis sprendimas turi būti pagrįstas šalies 
pajėgumu užtikrinti aukštą saugos, saugumo, apsaugos ir neplatinimo lygį per visą 
branduolinio įrenginio gyvavimo laiką, vadovaujantis tarptautine pažangiąja patirtimi ir 
konvencijomis.

Komisija savo 2008 m. Pažangos ataskaitoje pabrėžia, kad Turkija turi įgyvendinti visus 
Branduolinės saugos konvencijos reikalavimus, visų pirma susijusius su vietos parinkimu ir 
reguliuotojo savarankiškumu, ir kad branduolinės saugos ir apsaugos nuo radiacijos srityje 
galiojanti teisinė sistema būtų išsami, įgyvendinta ir stebima.

Be to, 2008 m. Pažangos ataskaitoje teigiama, kad institucinių radioaktyviųjų medžiagų 
tvarkymas turi būti suderintas su tarptautinėmis rekomendacijomis, pagrindiniais saugos 
standartais ir pažangiausia ES patirtimi. Turkija neprisijungusi prie Jungtinės panaudoto kuro 
tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos ir turėtų tai padaryti 
kuo skubiau. Kita vertus, Turkija ratifikavo ir Tarptautinės atominės energijos agentūros 
(IAEA) Konvenciją dėl pagalbos įvykus branduolinei avarijai arba kilus radiologiniam 
pavojui, ir Branduolinio saugumo konvenciją.

Pagal dabartinį acquis communautaire atsakomybė už saugų projektą, vietos parinkimą, 
statybą, eksploatavimą ir eksploatavimo nutraukimą ir toliau lieka valstybei, kurios 
jurisdikcijoje objektas yra. Yra daug Bendrijos teisės aktų, kuriais reglamentuojamas 
branduolinės energijos naudojimas ir dėl kurių valstybės pasirengimo narystei ir stojimo 
etapuose turi prisiimti įgyvendinimo įsipareigojimus ir palaipsniui suderinti savo teisės aktus 
su acquis, o aukšto lygio aplinkos apsaugos, įskaitant visus branduolinės saugos aspektus, 
svarba yra sudedamoji derybų programos dalis. Tačiau valstybės kandidatės stodamos turės 
laikytis acquis.

Bendrijos teisės aktuose taip pat numatyta, kad turi būti atliktas kiekvieno naujos 
branduolinės jėgainės statybos projekto poveikio aplinkai vertinimas, visų pirma laikantis 
Direktyvoje 85/337/EEB2 nustatytos tvarkos, kuriuo tinkamai nustatomas, aprašomas ir 
įvertinamas, atsižvelgiant į kiekvieną pavienį atvejį, tiesioginis ir netiesioginis projekto 
poveikis įvairiems aplinkos apsaugos komponentams, įskaitant seisminę riziką. 
Kompetentingos nacionalinės institucijos yra atsakingos už poveikio aplinkai vertinimo 
atlikimą. Turkija tam tikru mastu laikėsi PAV direktyvos ir Komisija toliau ragins Turkiją 
perkelti ir praktiškai įgyvendinti visus PAV elementus, įskaitant tarpvalstybinius klausimus, ir 
tapti Espo konvencijos (Konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame 
kontekste) šalimi. Komisija taip pat yra pasirengusi padėti Turkijai stiprinti administracinius 
gebėjimus branduoliniame sektoriuje.

                                               
1 COM (2008) 674 galutinis
2 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo, OL L 175, 1985 7 5.
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Dar vienas įpareigojimas, pagrįstas Euratomo sutarties nuostatomis (41–43 straipsniai) ir 
taikomas nuo įstojimo, yra toks įpareigojimas: „Asmenys ir įmonės […] Komisijai pateikia 
investavimo projektus, susijusius su naujais įrenginiais, taip pat su keitimu arba 
pertvarkymu…“. Komisija aptaria su asmenimis ir įmonėmis visus investavimo projektų 
aspektus, susijusius su Euratomo sutarties tikslais. Po diskusijų Komisija pateikia 
suinteresuotai valstybei narei savo nuomonę.“


