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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1254/2008, którą złożył Konstantinos Aivaliotis (Grecja) z jednym 
podpisem, w sprawie budowy elektrowni jądrowej nad zatoką Akkuyu na 
tureckim wybrzeżu Morza Śródziemnego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję nawiązuje do planów tureckiego rządu dotyczących budowy elektrowni 
jądrowej nad zatoką Akkuyu w południowo-zachodniej Turcji, niedaleko wybrzeża Morza 
Śródziemnego. Składający petycję zaznacza, że teren, na którym planuje się budowę 
elektrowni jądrowej, jest obszarem podatnym na trzęsienia ziemi i że w razie wypadku nie 
tylko Turcja, lecz także inne kraje w regionie wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego 
zostaną zanieczyszczone radioaktywnymi odpadami. Ponadto składający petycję zwraca 
uwagę, że liczne tureckie organizacje działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego 
wyraziły sprzeciw wobec tego przedsięwzięcia oraz że Turcja, jako kraj ubiegający się 
o członkostwo, powinna działać w zgodzie z zasadami UE dotyczącymi bezpieczeństwa 
jądrowego i zrównoważonego rozwoju. W związku z tym składający petycję wzywa 
Parlament Europejski do podjęcia interwencji i uniemożliwienia budowy przedmiotowej 
elektrowni jądrowej, która będzie miała bardzo poważny wpływ na środowisko naturalne, 
turystykę i zdrowie publiczne w południowej Turcji i krajach sąsiadujących.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

W przedmiotowej petycji powtarzane są obawy, które wyrażono w niedawnym pytaniu 
pisemnym (pytanie pisemne E-0017/09 skierowane przez posła do PE Emmanouila 
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Angelakasa w sprawie funkcjonowania elektrowni jądrowej nad zatoką Akkuyu w Turcji). 
W związku z tym Komisja udzieli odpowiedzi zgodnie z tą, jakiej udzieliła w związku 
ze wspomnianym pytaniem pisemnym.

Komisja została poinformowana o planach Turcji związanych z budową elektrowni jądrowej 
na południowym wybrzeżu w czasie negocjacji akcesyjnych. Komisja odnosi się do tych 
planów w szczególności w swoim sprawozdaniu z postępów, opublikowanym w dniu 
5 listopada 2008 r.1.

Komisja jest zdania, że w gestii rządów krajowych poszczególnych państw członkowskich –
jak również wszystkich państw kandydujących – leży podjęcie decyzji dotyczącej tego, czy 
wytwarzać energię jądrową, pod warunkiem, że odpowiednio zagwarantowane zostanie 
bezpieczeństwo. Decyzja władz krajowych powinna opierać się na możliwościach danego 
kraju dotyczących zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeństwa, ochrony, zabezpieczeń 
oraz nierozprzestrzeniania w czasie całego cyklu życia danej instalacji jądrowej, zgodnie 
z międzynarodowymi najlepszymi praktykami i konwencjami.

Komisja podkreśla w swoim sprawozdaniu z postępów z 2008 r., że Turcja musi w pełni 
spełnić wymogi Konwencji bezpieczeństwa jądrowego, zwłaszcza te związane z lokalizacją
i niezależnością organu regulacyjnego, oraz dopilnować, aby istniejące prawodawstwo Turcji 
w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem zostało 
ukończone, wdrożone i monitorowane. 

Ponadto w sprawozdaniu z postępów z 2008 r. stwierdza się, że gospodarowanie 
instytucjonalnymi odpadami radioaktywnymi musi zostać dostosowane do 
międzynarodowych zaleceń, podstawowych norm bezpieczeństwa oraz najlepszych praktyk
UE. Turcja nie przystąpiła do Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu 
z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami 
promieniotwórczymi i powinna uczynić to jak najszybciej. Z drugiej strony Turcja 
ratyfikowała zarówno Konwencję o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia 
radiologicznego, jak i Konwencję bezpieczeństwa jądrowego Międzynarodowej Agencji 
Energii Atomowej (MAEA).

Na mocy obecnego wspólnotowego dorobku prawnego odpowiedzialność za bezpieczny 
projekt, lokalizację, wybudowanie, funkcjonowanie oraz wyłączenie z eksploatacji elektrowni 
nuklearnej wciąż spoczywa na państwie, które ma nad nią jurysdykcję. Istnieje wiele 
przepisów prawa wspólnotowego regulujących kwestię wykorzystania energii nuklearnej, 
które państwa na etapie przedakcesyjnym i akcesyjnym zobowiązują się wdrażać. Państwa te 
zobowiązują się również do stopniowego dostosowywania do wspólnotowego dorobku 
prawnego. Natomiast znaczenie wysokiego stopnia ochrony środowiska naturalnego, w tym 
aspekty bezpieczeństwa nuklearnego, stanowi integralną część ram negocjacyjnych. Państwa 
kandydujące będą musiały jednak spełniać wymogi wspólnotowego dorobku prawnego przed 
przystąpieniem.

Prawodawstwo wspólnotowe przewiduje również, że każde przedsięwzięcie związane 
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z budową elektrowni nuklearnej musi zostać poddane ocenie oddziaływania na środowisko 
(OOŚ), w szczególności zgodnie z procedurami ustanowionymi na mocy dyrektywy 
85/337/EWG², która określa, opisuje i ocenia we właściwy sposób dla każdego 
indywidualnego przypadku bezpośrednie i pośrednie skutki przedsięwzięcia dla różnych 
elementów środowiskowych, w tym zagrożenie sejsmiczne. Za przeprowadzenie OOŚ 
odpowiadają właściwe władze krajowe. Turcja w pewnym stopniu dostosowała się do 
dyrektywy OOŚ, a Komisja wciąż będzie zachęcać Turcję do transponowania i wdrożenia 
wszystkich elementów OOŚ, w tym kwestii transgranicznych, oraz do przystąpienia do 
konwencji z Espoo (Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym). Komisja jest także gotowa, aby pomóc Turcji w odniesieniu do budowania 
potencjału administracyjnego w sektorze energii nuklearnej.

Innym zobowiązaniem opartym na postanowieniach traktatu EURATOM (art. 41–43), który 
ma zastosowanie od momentu przystąpienia, jest obowiązek przekazywania Komisji przez 
osoby i przedsiębiorstwa projektów inwestycyjnych dotyczących nowych instalacji, wymiany 
lub przebudowy istniejących instalacji. Komisja omówi z osobami lub przedsiębiorstwami 
wszystkie aspekty projektów inwestycyjnych, które odnoszą się do celów określonych 
w traktacie EURATOM. Następnie Komisja przedstawi swoje stanowisko danemu państwu 
członkowskiemu.
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Dyrektywa Rady 85/337/WE z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, Dz.U. L 175 z 5.7.1985.


