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Tredjelande har suveræn ret til at beslutte, om og hvor de vil opføre kernekraftværker på deres 
område. Som kandidatland forventes Tyrkiet imidlertid at tilpasse sin lovgivning til gældende 
EU-ret om nuklear sikkerhed1.

Opførelsen af kernekraftværket i Akkuyu tages regelmæssigt op på de relevante møder inden 
for rammerne af associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet. Kommissionen har indtrængende 
opfordret Tyrkiet til at fortsætte processen med stresstest af kernekraftværket i Akkuyu.

Tyrkiet forpligtede sig i 2011 til at gennemføre nukleare stresstest på frivillig basis i 
overensstemmelse med de specifikationer, som blev vedtaget af Kommissionen og Gruppen af 
Europæiske Nukleare Tilsynsmyndigheder (ENSREG)2. Tyrkiet har fremlagt sin nationale 
stresstestrapport med henblik på peer review af eksperter fra ENSREG3.

Kommissionen har også endnu engang indtrængende opfordret Tyrkiet til at blive part i 
Esbokonventionen og Århuskonventionen. I Tyrkiet er procedurerne for grænseoverskridende 
høringer om planer, programmer og projekter, der kan forventes at få væsentlige virkninger i et 
andet land, ikke tilpasset EU-retten. Tyrkiets holdning, der er blevet fremlagt ved flere 
lejligheder, er, at det vil gennemføre grænseoverskridende bestemmelser til direktivet om 
vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) og direktivet om strategisk miljøvurdering i sin 
nationale lovgivning og tilslutte sig Esbokonventionen to år før datoen for tiltrædelsen af EU. 
Der er også betænkeligheder4 med hensyn til, hvordan den nationale lovgivning til 
gennemførelse af de øvrige bestemmelser i VVM-direktivet gennemføres samt andre 
spørgsmål5.

Tyrkiet har også oplyst, at de parlamentariske procedurer er i gang med henblik på ratificering 
af den fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald.

1Ifølge den, skal nukleare anlæg designes, placeres, opføres, ibrugtages, afvikles og drives på en måde, der 
forhindrer uheld.
2 Seismiske risici er et af de aspekter af den nukleare sikkerhed, der gennemgås i disse stresstest.
3 I en tofaset proces, der efter planen skal påbegyndes ved udgangen af 2020.
4 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-turkey-report.pdf - side 93.
5 Anvendelse af retsstatsprincippet i retsafgørelser om miljøspørgsmål, offentlig deltagelse og ret til 
miljøoplysninger.
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