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

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

1.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1254/2008, adresată de Konstantinos Aivaliotis, de cetățenie greacă, 
însoțită de o semnătură, privind construirea unei centrale nucleare în Akkujú, pe 
coasta turcă a Mării Mediterane

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la planurile guvernului turc de a construi o centrală nucleară în 
Akkujú, în sud-vestul Turciei, în apropiere de coasta mării Mediteraneene. Petiționarul 
subliniază faptul că zona în care s-a plănuit construcția centralei nucleare este o zonă expusă 
cutremurelor și că nu doar Turcia, ci și restul țărilor din jurul coastei estice a Mării 
Mediteraneene vor fi contaminate radioactiv în caz de accident. De asemenea, petiționarul 
subliniază faptul că un număr mare de organizații ecologice și-au exprimat opoziția față de 
acest proiect și că Turcia, în calitate de țară candidată, este obligată să respecte principiile UE 
privind securitatea nucleară și dezvoltarea durabilă. Prin urmare, petiționarul solicită 
Parlamentului European să intervină și să împiedice construirea respectivei centrale nucleare, 
care ar putea avea consecințe extrem de grave asupra mediului înconjurător, asupra turismului 
și asupra sănătății locuitorilor din sudul Turciei și din țările învecinate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiția reflectă preocupările exprimate recent într-o întrebare parlamentară (E-0017/09 
adresată de Angelakas, deputat în Parlamentul European, privind exploatarea centralei 
nucleare de la Akkuyu din Turcia). Prin urmare, Comisia dorește să dea un răspuns similar 
răspunsului la întrebarea respectivă.
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Comisia a fost informată în legătură cu planurile Turciei de construire a centralei nucleare pe 
coasta sa de sud în timpul negocierilor de aderare. În special, Comisia face trimitere la aceste 
planuri în raportul de progres publicat la 5 noiembrie 20081.

Comisia susține că guvernele statelor membre, precum și cele ale țărilor candidate sunt cele 
care trebuie să decidă dacă vor produce energie nucleară, cu condiția asigurării în mod 
adecvat a siguranței. Această decizie națională trebuie să se bazeze pe capacitatea 
respectivului stat de a asigura un nivel ridicat de siguranță și securitate, garanții, precum și 
neproliferarea, pe parcursul întregii existențe a instalației nucleare, pe baza celor mai bune 
practici și a convențiilor internaționale.

Comisia subliniază în raportul de progres pentru 2008 faptul că Turcia trebuie să aplice în 
întregime prevederile Convenției privind siguranța nucleară, în special cele referitoare la 
amplasament și la independența autorității de reglementare, și că trebuie să completeze, să 
aplice și să monitorizeze cadrul juridic existent în domeniul siguranței nucleare și al protecției 
împotriva radiațiilor. 

Mai mult, raportul de progres pentru 2008 precizează că gestionarea deșeurilor radioactive 
trebuie aliniat la recomandările internaționale, standardele de siguranță de bază și bunele 
practici ale UE. Turcia nu a aderat la Convenția comună privind gestionarea în siguranță a 
combustibilului uzat și privind gestionarea în siguranță a deșeurilor radioactive și ar trebui să 
facă acest lucru cât mai curând posibil. Pe de altă parte, Turcia a ratificat atât Convenția cu 
privire la asistența în caz de accident nuclear sau urgență radiologică, cât și la Convenția 
privind siguranța nucleară ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

În temeiul acquis-ului comunitar, responsabilitatea pentru proiectarea, amplasarea,
construirea, exploatarea și dezafectarea în siguranță a centralelor nucleare revine statului de 
jurisdicție. Există o vastă legislație comunitară privind folosirea energiei nucleare, în privința 
cărora țările în curs de preaderare și aderare trebuie să-și asume angajamente de punere în 
aplicare și, de asemenea, de aliniere progresivă la acquis, având în vedere importanța 
asigurării unui nivel ridicat de protecție a mediului, inclusiv a tuturor aspectelor legate de 
siguranța nucleară, care fac parte integrantă din cadrul de negociere. Cu toate acestea, țările 
candidate vor trebui să respecte acquis-ul în vederea aderării.

Legislația comunitară prevede, de asemenea, că fiecare proiect de construire a unei noi 
centrale nucleare trebuie să se supună unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM), în 
conformitate, în special, cu procedurile prevăzute în Directiva 85/337/CEE2, care trebuie să 
identifice, să descrie și să stabilească într-o formă adecvată, în funcție de fiecare caz în parte, 
efectele directe și indirecte ale unui proiect asupra diferiților factori de mediu, inclusiv riscul 
seismic. Autoritățile naționale competente sunt responsabile pentru realizarea EIM. Turcia s-a 
aliniat într-o anumită măsură la Directiva EIM, iar Comisia va continua să încurajeze Turcia 
să transpună și să pună în practică toate elementele EIM, inclusiv chestiunile transfrontaliere,
și să devină parte a Convenției de la Espoo (Convenția privind evaluarea impactului asupra 

                                               
1 COM(2008)0674 final.
2 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului, JO L 175, 5.7.1985.
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mediului în context transfrontalier). De asemenea, Comisia este gata să asiste Turcia în 
privința construirii capacității administrative în sectorul nuclear. 

O altă obligație bazată pe dispozițiile Tratatului Euratom (articolele 41-43) și aplicabilă din 
momentul aderării este obligația „impusă persoanelor și întreprinderilor […] de a comunica 
proiectele de investiții privind instalațiile noi, precum și înlocuirile și transformările…”. 
Comisia va discuta cu persoanele sau întreprinderile toate aspectele referitoare la proiectele de 
investiții care sunt legate de obiectivele Tratatului Euratom. După discuții, Comisia va 
comunica opiniile sale statului membru implicat.


