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Temats: Lūgumraksts Nr. 1254/2008, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais 
Konstantinos Aivaliotis un kam pievienots viens paraksts, par kodolreaktora 
celtniecību Akkujú, Turcijai piederošajā Vidusjūras krastā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Turcijas valdības plāniem celt kodolreaktoru Akkujú, 
Turcijas dienvidrietumu daļā, netālu no Vidusjūras krasta. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
kodolreaktoram paredzētā vieta ir zemestrīču riska zona un ka avārijas gadījumā 
radioaktivitātes draudiem tiktu pakļauta ne tikai Turcija, bet arī citas valstis Vidusjūras 
austrumu daļā. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka daudzas Turcijas vides organizācijas ir 
izteikušas iebildumus pret šo projektu un Turcijai kā kandidātvalstij ir jāievēro ES 
kodolenerģētikas drošības un ilgtspējīgas attīstības principi. Viņš lūdz iejaukties Eiropas 
Parlamentu un novērst kodolreaktora celtniecību, kas nopietni apdraudēs vidi, tūrismu un 
dienvidu Turcijas un tās kaimiņvalstu iedzīvotāju veselību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 18. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz nesenajā parlamentārajā jautājumā (E-0017/09, ko 
iesniedza EP deputāts E. Angelakas par „Akkujú kodolspēkstacijas darbību Turcijā”) 
paustajām bažām. Tāpēc Komisijas atbilde būs līdzīga atbildei, kas tika sniegta attiecībā uz šo 
jautājumu.

Komisija pievienošanās sarunu laikā tika informēta par Turcijas plāniem celt kodolspēkstaciju 
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dienvidu piekrastē. Komisija īpaši atsaucas uz šiem plāniem savā Progresa ziņojumā, kas 
publicēts 2008. gada 5. novembrī1.

Komisija uzskata, ka katras dalībvalsts, kā arī kandidātvalsts valdības kompetencē ir izlemt 
ražot vai neražot kodolenerģiju, ja tiek pienācīgi garantēta drošība. Valsts lēmuma pamatā 
jābūt valsts spējai nodrošināt augstu drošības un aizsardzības līmeni un kodolieroču 
neizplatīšanu visā kodoliekārtas darbības laikā, salīdzinot ar labāko starptautisko praksi un 
starptautiskajām konvencijām.

Komisija savā 2008. gada Progresa ziņojumā uzsver, ka Turcijai pilnībā jāizpilda Konvencijas 
par kodoldrošību prasības, jo īpaši attiecībā uz izvietojumu un regulatoru neatkarību, un ka tās 
tiesiskajam regulējumam kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju jomā jābūt pabeigtam, 
īstenotam un uzraudzītam.

Turklāt 2008. gada Progresa ziņojumā norādīts, ka radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana 
jāsaskaņo ar starptautiskajām rekomendācijām, drošības pamatstandartiem un labāko ES 
praksi. Turcija nav pievienojusies Kopējai lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu 
drošas pārvaldības konvencijai un tas būtu jādara pēc iespējas ātrāk. No otras puses Turcija ir 
ratificējusi gan Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) Konvenciju par palīdzību 
situācijā, kad notikusi kodolkatastrofa vai radioloģiska avārija, un Konvencijai par 
kodoldrošību.

Saskaņā ar pašreizējo acquis communautaire atbildība par kodolspēkstaciju projektu, 
izvietojumu, būvniecību, ekspluatāciju un ekspluatācijas pārtraukšanu paliek tās valsts 
kompetencē, kuras jurisdikcijā ietilpst šī kodolspēkstacija. Kodolenerģijas izmantošanu regulē 
plašs Kopienas tiesību aktu klāsts, kuru valstīm, kas atrodas pirmspievienošanās un 
pievienošanās stadijā, ir pienākums īstenot un pakāpeniski pielāgoties acquis, kaut arī augsta 
vides aizsardzības līmeņa, tostarp visu kodoldrošības aspektu, nozīme ir būtiska 
pievienošanās sarunu programmas daļa. Tomēr kandidātvalstīm, pievienojoties ES, būs 
jāatbilst acquis.

Kopienas tiesību akti paredz arī to, ka attiecībā uz katru kodolspēkstacijas būvniecības 
projektu ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN), pamatojoties uz procedūrām, kas
ieviestas saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK2, lai, ņemot vērā katru konkrēto gadījumu, 
atbilstošā veidā noteiktu, aprakstītu un izvērtētu projekta tiešo un netiešo ietekmi uz dažādām 
vides komponentēm, tostarp seismisko risku.Kompetentās valsts iestādes ir atbildīgas par IVN 
veikšanu. Turcijai ir zināmā mērā jāatbilst IVN direktīvas prasībām un Komisija turpinās 
mudināt Turciju transponēt un īstenot praksē visus IVN aspektus, tostarp pārrobežu 
jautājumus, un kļūt par Espo Konvencijas (Konvencija par ietekmes uz vidi novērtējumu 
pārrobežu kontekstā) dalībnieci. Komisija ir gatava arī palīdzēt Turcijai attiecībā uz 
administratīvās kapacitātes palielināšanu kodolenerģijas nozarē.
Vēl viens pienākums, kura pamatā ir Euratom līguma noteikumi (41.–43. pants) un kas ir 
spēkā līdz ar pievienošanos, ir pienākums „personām un uzņēmumiem [..] darīt Komisijai 

                                               
1 COM(2008) 674 galīgā redakcija.

2 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, OV L 175, 5.7.1985.
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zināmus investīciju projektus, kas attiecas uz jaunām būvēm un iekārtām, kā arī uz iekārtu 
nomaiņu un būvju pārveidojumiem...”. Komisija kopīgi ar personām un uzņēmumiem 
apspriedīs visus investīciju projektu aspektus attiecībā uz Euratom līgumā paredzētajiem 
mērķiem. Pēc apspriedes Komisija paziņos savu viedokli attiecīgajām dalībvalstīm.”


