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KEİ Parlamenter Asamblesi’nin
Güneydoğu Avrupa Devletlerindeki Enerji Sorununa dair
BİLDİRİSİ*
Güneydoğu Avrupa devletleri Enerji Bakanlarının, 12 Mart 2007 tarihli Ortak
Bildirisi’ni göz önüne alarak, mevcut elektrik enerjisi kıtlığı konusundaki endişeleri
vurgulayarak,
Enerji alanında işbirliğini artırmak üzere Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünce
üstelenilen çalışmaları dikkate alarak,
KEİ Parlamenter Asamblesi’nin kabul ettiği "Enerji Alanında İşbirliği"ne dair 68/2003
sayılı Tavsiye Kararı’nı ve "Alternatif Enerji Kaynakları ve Bunların Karadeniz Bölgesindeki
Olası Kullanımları"na dair 91/2006 sayılı Tavsiye Kararı’nı hatırlatarak,
Güney Doğu Avrupa ülkeleri ekonomilerinin AB ortalamasına kıyasla daha hızla
geliştiği ve Kozloduy (Bulgaristan) Nükleer Enerji Tesisi’nin 3 ve 4 nolu ünitelerinin 2006
sonunda devre dışı bırakılmalarının, aynı zamanda KEİ Örgütü üyesi de olan bazı Güney
Doğu Avrupa ülkelerinde büyüyen elektrik enerjisi açığına sebep olması gerçeği nedeniyle,
KEİ Parlamenter Asamblesi, bazı Güneydoğu Avrupa devletlerinin, bölgenin şu
andaki mevcut elektrik enerjisi üretme kapasitesinin büyüyen elektrik talebini kısa ve orta
vade perspektiflerinde, özellikle en yüksek tüketim seviyelerine ulaşılan kış ve yaz
mevsimlerinde, karşılayamaz olduğu, ve şu anda bölgede, devre dışı bırakılan Kozloduy
Nükleer Enerji Tesisi kapasitesinin yerine alternatif enerji kaynağı olabilecek başka bir enerji
tedarikçisinin bulunmadığı, ve gelişmemiş iç sistem bağlantıları nedeniyle de bölge dışındaki
Avrupa ülkelerinden enerjinin kısıtlı olarak alınabildiği konusundaki endişelerini
paylaşmaktadır.
Asamble, Kozloduy Nükleer Enerji Tesisi’nin 3 ve 4 numaralı ünitelerinin çalışma
sürelerinin uzatılması dahil, mevcut elektrik tedariki sorunlarını halletmek için mevcut AB
fırsatları çerçevesinde dikkatli bir analiz yapılması gereğini desteklemekte, ve diğer eşdeğer
enerji üretim kapasitelerinin inşa edilip bölgede devreye sokulana kadar bu ünitelerin
işletilmesinin, elektrik açığına ilişkin zorlukların kısa ve orta vade perspektifte üstesinden
gelinmesine yardımcı olacağını vurgulamaktadır.
Asamble, Kozloduy Nükleer Enerji Tesisi’nin 3 ve 4 nolu ünitelerinin uluslararası
nükleer güvenlik normlarına uygun olarak güvenli bir biçimde işletilmelerini temin etmekte
*

Bildiri, 25 Nisan 2007 tarihinde, Bükreş’te gerçekleştirilen KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu’nun
29ncu Toplantısı’nın Kararına istinaden hazırlanmış, 12 Haziran 2007’de Varna’da Daimi Komite tarafından
onaylanmış ve 14 Haziran 2007’de, Varna’da, Genel Kurul’un 29ncu Oturumu’nda kabul edilmiştir.
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA - International Atomic Energy Agency) ile yakın
işbirliği yapılmasının öneminin altı çizmektedir.
Asamble sorunun çözümüne yönelen böyle bir yaklaşımın, Enerji Topluluğunu
oluşturan Antlaşma kapsamındaki taahhütlerin yeterince yerine getirilmesine olumlu katkılar
sağlayacağına, ve aynı zamanda, Güney Doğu Avrupa devletlerinde olası olumsuz sosyoekonomik ve politik sonuçların önüne geçilmesine yardımcı olacağına inanmaktadır.
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