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Suġġett: Petizzjoni 1254/2008, imressqa minn Konstantinos Aivaliotis, ta’ nazzjonalità 
Griega, b’firma waħda oħra, dwar il-kostruzzjoni ta’ impjant ta’ enerġija nukleari 
f’Akkuyu fuq il-kosta Mediterranja tat-Turkija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għall-pjanijiet tal-Gvern Tork biex jinbena impjant ta’ enerġija 
nukleari f’Akkuyu fil-Lbiċ tat-Turkija, distanza qasira ’l bogħod mill-kosta Mediterranja. Il-
petizzjonant juri li s-sit ippjanat biex fuqu jinbena l-impjant ta’ enerġija nukleari huwa zona 
suxxettibbli għat-terremoti u li mhux biss it-Turkija iżda pajjiżi oħra wkoll fil-lvant tal-
Mediterran jistgħu jitniġġsu mir-radjuattività f’każ ta’ inċident. Il-petizzjonant isemmi wkoll 
il-fatt li għadd kbir ta’ organizzazzjonijiet ambjentali Torok opponew il-proġett u li bħala 
pajjiż applikant, it-Turkija hija obbligata li tikkonforma mal-prinċipji tal-UE dwar is-sigurtà 
nukleari u l-iżvilupp sostenibbli. Huwa għalhekk jitlob lill-Parlament Ewropew jintervjeni u 
ma jħallix li ssir il-kostruzzjoni ta’ dan l-impjant ta’ enerġija nukleari, li se jkollu 
implikazzjonijiet tassew serji għall-ambjent, għat-turiżmu u għas-saħħa pubblika fin-nofsinhar 
tat-Turkija u fil-pajjiżi ġirien.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant jerġa’ jwassal it-tħassib li diġà nstema’ f’mistoqsija parlamentari riċenti (E-
0017/09, imressqa mis-Sur Angelakas MEP “L-operat tal-impjant ta’ enerġija nukleari ta’ 
Akkuyu fit-Turkija”). Il-Kummissjoni għalhekk se tagħti tweġiba simili għat-tweġiba li 
ngħatat f’dik l-okkażjoni.



PE428.041v01-00 2/3 CM\789418MT.doc

MT

Il-Kummissjoni ġiet infurmata bil-pjanijiet tat-Turkija biex jiġi stabbilit impjant ta’ enerġija 
nukleari fuq il-kosta fin-Nofsinhar tal-pajjiż waqt in-negozjati dwar l-adeżjoni. B’mod 
partikolari, il-Kummissjoni tirreferi għal dawn il-pjanijiet fir-Rapport ta’ Progress tagħha
ppubblikat fil-5 ta’ Novembru 20081.

Il-Kummissjoni hi tal-idea li d-deċiżjoni dwar jekk pajjiż għandux jiġġenera enerġija nukleari 
jew le għandha titħalla f’idejn il-gvernijiet nazzjonali ta’ kull Stat Membru individwali – kif 
ukoll kwalunkwe pajjiż kandidat –  dejjem jekk tkun garantita s-sikurezza kif suppost. Din id-
deċiżjoni nazzjonali għandha tiġi bbażata fuq il-kapaċità tal-pajjiż li jiżgura livell għoli ta’ 
sikurezza, sigurtà, salvagwardji u nonproliferazzjoni matul iċ-ċiklu kollu tal-installazzjoni 
nukleari, meta mqabbla mal-aqwa prattiki u konvenzjonijiet internazzjonali.

Il-Kummissjoni tenfasizza fir-Rapport ta’ Proġress tagħha tal-2008 li t-Turkija jeħtieġ li
timplimenta bis-sħiħ ir-rekwiżiti tal-Konvenzjoni tas-sikurezza nukleari, b’mod partikolari 
dawk relatati mal-għażla tas-sit u mal-indipendenza tar-relgolatur, u li l-qafas leġiżlattiv 
eżistenti fil-qasam tas-sikurezza nukleari u l-protezzjoni mir-radjazzjoni jitlesta, jiġi 
implimentat u mmonitorjat. 

Aktar minn hekk, ir-Rapport ta’ Progress tal-2008 jgħid li l-ġestjoni tal-iskart radjuattiv 
istituzzjonali hemm bżonn li tinġieb f’konformità mar-rakkomandazzjonijiet internazzjonali, 
l-istandards bażiċi ta’ sigurtà u l-aqwa prattiki tal-UE. It-Turkija għadha ma ngħaqditx mal-
Konvenzjoni Konġunta dwar is-sigurtà tal-immaniġġjar ta’ karburant użat u tal-immaniġġjar 
ta’ skart radjuattiv u għandha tagħmel dan malajr kemm jista’ jkun. Min-naħa l-oħra, it-
Turkija rratifikat kemm il-Konvenzjoni dwar l-Assistenza f'Każ ta’ Aċċident Nukleari u l-
Emerġenza Radjoloġika tal-Aġenzija Internazzjonali dwar l-Enerġija Atomika (IAEA) kif 
ukoll il-Konvenzjoni tas-Sikurezza Nazzjonali.

Skont l-acquis communautaire attwali, ir-responsabilità għal disinn li ma jippreżentax periklu, 
l-għażla tas-sit, il-kostruzzjoni, l-operat u l-għeluq tal-impjanti tal-enerġija nukleari tibqa’ r-
responsabilità tal-Istat tal-ġurisdizzjoni. Teżisti leġiżlazzjoni Komunitarja estensiva li 
tirregola l-użu tal-enerġija nukleari, skont liema l-pajjiżi li qegħdin fil-fażi ta’ qabel l-adeżjoni 
u fl-adeżjoni jridu jieħdu impenji ta’ implimentazzjoni u jikkonformaw mal-acquis, filwaqt li 
l-importanza ta’ protezzjoni ambjentali ta’ livell għoli, inklużi l-aspetti kollha tas-sigurtà
nazzjonali, tifforma parti integrali mill-Qafas ta’ Negozjar. Madankollu, il-pajjiżi kandidati 
jridu jkunu konformi mal-acquis  sa meta jiġu biex jissieħbu mal-UE.

Il-leġiżlazzjoni Komunitarja tipprevedi wkoll li kull proġett għall-kostruzzjoni ta’ impjant ta’ 
enerġija nukleari ġdid irid jgħaddi minn Studju dwar l-Impatt Ambjentali (EIA), li jseġwi
b’mod partikolari, il-proċeduri stabbiliti fid-Direttiva 85/337/KEE², u li għandu jidentifika, 
jiddeskrivi u jevalwa b’mod xieraq, fid-dawl ta’ kull każ individwali, l-effetti diretti u indiretti 
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tal-proġett fuq komponenti ambjentali differenti, inkluż ir-riskju sismiku. L-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti huma responsabbli li jwettqu l-EIA. It-Turkija sa ċertu punt qiegħda 
f’konformità mad-Direttiva EIA u l-Kummissjoni se tkompli tinkoraġġixxi lit-Turkija biex 
tittrasponi u tapplika l-elementi kollha tal-EIA, inklużi l-kwistjonijiet transkonfini u ssir parti 
mill-Konvenzjoni Espoo (Il-Konvenzjoni dwar l-Istudju tal-Impatt Ambjentali f’Kuntest 
Transkonfinali).  Il-Kummissjoni hija lesta wkoll li tgħin lit-Turkija fejn jidħol il-ħolqien tal-
impjiegi amministrattivi fis-settur nukleari. 

Obbligu ieħor ibbażat fuq id-dispożizzjonijiet tat-Trattat Euratom (l-Artikoli 41-43) u 
applikabbli mal-adeżjoni, huwa l-obbligu li “persuni u impriżi [...] għandhom jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni l-proġetti ta’ investiment li għandhom x’jaqsmu ma’ faċilitajiet ġodda, tibdil 
jew konverżjoni...” Il-Kummissjoni għandha tiddiskuti mal-persuni jew l-impriżi l-aspetti 
kollha tal-proġetti ta’ investiment li huma relatati mal-objettivi tat-Trattat Euratom. Wara 
diskussjoni, il-Kummissjoni se tikkomunika l-opinjonijiet tagħha lill-Istati Membri 
kkonċernati.


