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kerncentrale in Akkujú bij de Turkse Middellandse Zeekust

1. Samenvatting van het vezoekschrift

Indiener verwijst naar de plannen van de Turkse regering om een kerncentrale te bouwen in 
Akkujú in het zuidwesten van Turkije, op korte afstand van de Middellandse Zeekust. 
Indiener wijst erop dat de geplande locatie voor de bouw van de kerncentrale zich in een 
gebied bevindt waar gevaar van aardbevingen heerst en dat niet alleen Turkije, maar ook de 
andere landen in het oostelijke Middellandse Zeegebied bij een ongeval verontreinigd zullen 
worden met radioactieve stoffen. Indiener benadrukt verder dat tal van Turkse 
milieuorganisaties hun bezwaren tegen het project kenbaar hebben gemaakt en dat Turkije als 
land dat om toetreding heeft verzocht, verplicht is om de EU-principes betreffende nucleaire 
veiligheid en duurzame ontwikkeling na te leven. Om deze redenen verzoekt indiener het 
Europees Parlement om in te grijpen en te voorkomen dat deze kerncentrale wordt gebouwd, 
aangezien de centrale zeer ernstige gevolgen zal hebben voor het milieu, het toerisme en de 
gezondheid van burgers in het zuiden van Turkije en de omringende landen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

In het verzoekschrift komen de zorgen terug die reeds zijn geuit in een recente schriftelijke 
vraag (E-0017/09 van het Parlementslid Angelakas betreffende de bouw van een kerncentrale 
in de stad Akkuyú in Turkije). De Commissie zou daarom willen antwoorden conform het 
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antwoord dat zij bij die gelegenheid reeds heeft gegeven.

De Commissie is tijdens de toetredingsonderhandelingen in kennis gesteld van de plannen van 
Turkije om een kerncentrale te bouwen aan de zuidkust. De Commissie verwijst in het 
bijzonder naar deze plannen in het voortgangsverslag dat zij op 5 november 2008 heeft 
gepubliceerd1.

De Commissie is van mening dat, zolang de veiligheid maar voldoende is gegarandeerd, het 
aan de nationale regeringen van elk van de lidstaten is om te beslissen om al dan niet 
kernenergie op te wekken. Dit geldt evenzeer voor de kandidaat-lidstaten. Dit nationale 
besluit dient te zijn gebaseerd op het vermogen van het land om te zorgen voor een hoog 
niveau van veiligheid, beveiliging, waarborgen en non-proliferatie gedurende de gehele 
levenscyclus van de kerninstallatie, hetgeen afgezet dient te worden tegen de internationale 
goede praktijken en conventies.

In haar voortgangsverslag van 2008 benadrukt de Commissie dat Turkije de vereisten van het 
Verdrag inzake nucleaire veiligheid volledig moet doorvoeren, met name de vereisten die 
betrekking hebben op de situering en de onafhankelijkheid van de toezichthouder, en dat het 
bestaande wettelijke kader op het vlak van nucleaire veiligheid en bescherming tegen straling 
volledig moet zijn afgerond, ten uitvoer gelegd en gecontroleerd. 

Veder wordt in het voortgangsverslag gesteld dat het beheer van het institutionele 
radioactieve afval in lijn moet worden gebracht met internationale aanbevelingen, 
basisveiligheidsnormen en goede EU-praktijken. Turkije is nog niet toegetreden tot het 
Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake 
de veiligheid van het beheer van radioactief afval, en zou dit zo snel mogelijk moeten doen. 
Anderszins heeft Turkije zowel de Internationale Organisatie voor atoomenergie (IAEA), het 
Verdrag inzake de verlening van bijstand in het geval van een nucleair ongeval of een 
calamiteit met radioactieve stoffen, als het Verdrag inzake nucleaire veiligheid geratificeerd.

Onder het huidige acquis communautaire rust de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op 
het gebied van het ontwerp, de situering, de bouw, de exploitatie en de ontmanteling van 
kerninstallaties nog altijd bij de staat die er de jurisdictie over heeft. Er bestaat uitgebreide 
communautaire wetgeving ten aanzien van het gebruik van kernenergie. Landen die zich in de 
pretoetredings- of de toetredingsfase bevinden, dienen in dit opzicht toezeggingen te doen 
over de tenuitvoerlegging daarvan en dienen zich in toenemende mate aan het acquis te 
conformeren. Tevens maakt de noodzaak van hoogwaardige milieubescherming, met inbegrip 
van alle aspecten van nucleaire veiligheid, integraal deel uit van het onderhandelingskader. 
Hoe het ook zij, kandidaat-lidstaten zullen op het moment van toetreding aan het acquis
moeten voldoen.

De Gemeenschapswetgeving voorziet er tevens in dat elk ontwikkelingsproject voor een 
nieuwe kerninstallatie een milieueffectbeoordeling (MEB) moet ondergaan, in het bijzonder 
overeenkomstig de procedures die zijn vastgelegd in Richtlijn 85/337/EEG2. Hierin worden 

                                               

1 COM(2008)0674.
2 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
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de directe en indirecte gevolgen van het project op de diverse milieuaspecten, met inbegrip 
van seismische risico’s, in het licht van elk afzonderlijk geval op passende wijze vastgesteld, 
beschreven en beoordeeld. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de MEB ligt bij 
de bevoegde nationale autoriteiten. Turkije heeft zich tot op zekere hoogte aangesloten bij de 
bepalingen van de MEB-richtlijn en de Commissie zal het land blijven aanmoedigen alle 
elementen van de MEB-wetgeving om te zetten en in praktijk te brengen, met inbegrip van 
grensoverschrijdende aangelegenheden en ondertekening van het Verdrag van Espoo (het 
Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband). Ook staat de 
Commissie klaar om Turkije te ondersteunen als het gaat om het opbouwen van de 
bestuurlijke capaciteit in de nucleaire sector. 

Een andere verplichting op basis van de bepalingen van het Euratom-Verdrag (artikelen 41-
43) die vanaf het moment van toetreding geldt, is de verplichting voor “personen en 
ondernemingen […] om mededeling te doen van investeringsprojecten voor nieuwe 
installaties alsmede voor vervanging of verbouwing…” De Commissie zal met de 
desbetreffende personen en ondernemingen alle aspecten van investeringsprojecten die 
betrekking hebben op de doelstellingen van het Euratom-Verdrag bespreken. Na dit 
besproken te hebben zal zij haar opvattingen bekendmaken aan de desbetreffende lidstaten.
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