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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000062/2016 

προς την Επιτροπή 
Άρθρο 128 του Κανονισμού 

Bronis Ropė, Rebecca Harms, Claude Turmes 
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Algirdas Saudargas, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 
εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Petras Auštrevičius 
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Zigmantas Balčytis 
εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Θέμα: Ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Λευκορωσία 

Η ασφάλεια και η προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων στα κράτη μέλη και στις γειτονικές χώρες 
έχει τεράστια σημασία για τους ευρωπαίους πολίτες. Ο ρόλος της Επιτροπής στην εξασφάλιση της 
συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες σε αυτόν τον τομέα έχει κατά συνέπεια μεγάλη 
πολιτική σημασία. Η ύψιστη σημασία αυτής της αποστολής έχει τονιστεί επανειλημμένα από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αυξάνεται ακόμη περισσότερο σε περιπτώσεις όπως ο σταθμός πυρηνικής 
ενέργειας του Ostrovets που κατασκευάζουν επί του παρόντος οι αρχές της Λευκορωσίας ακριβώς 
στα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τρόπο που αψηφά θεμελιώδεις διεθνείς κανόνες πυρηνικής 
ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.  

Η έλλειψη διαφάνειας σε ζητήματα που αφορούν την κατασκευή του σταθμού πυρηνικής ενέργειας του 
Ostrovets μας αναγκάζει να απευθύνουμε τα εξής ερωτήματα στην Επιτροπή: 

– Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η εκτίμηση της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον 
σταθμό πυρηνικής ενέργειας του Ostrovets η οποία προβλέπεται στην κοινή δήλωση της 
Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών επτά χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της 
Λευκορωσίας, της 23ης Ιουνίου 2011, η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη διενέργεια 
προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων στους αντίστοιχους πυρηνικούς σταθμούς τους; 

– Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι η κατασκευή του σταθμού 
πυρηνικής ενέργειας του Ostrovets πληροί τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας που εφαρμόζονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση; Επιπλέον, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι, 
εφόσον τεθεί σε λειτουργία, ο σταθμός πυρηνικής ενέργειας του Ostrovets θα πληροί επίσης τα 
υψηλά πρότυπα ασφαλείας της ΕΕ; 

– Ποια μέσα διαθέτει η Επιτροπή για να ελέγξει την ακρίβεια όλων των πληροφοριών που έχουν 
παράσχει ή πρόκειται να παράσχουν οι αρχές της Λευκορωσίας; 

– Ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει την έγκαιρη 
ολοκλήρωση της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον σταθμό πυρηνικής ενέργειας του 
Ostrovets, ενόψει της έναρξης λειτουργίας του σταθμού το 2018;  

– Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων θα 
πραγματοποιηθεί κατά τρόπο αυστηρά σύμφωνο με τη μεθοδολογία που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή 
Ομάδα Ρυθμιστικών Φορέων Πυρηνικής Ασφάλειας; Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να 
υιοθετήσει μια πιο προορατική προσέγγιση εν προκειμένω με την ανάληψη συγκεκριμένων 
δράσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, όπως δίνοντάς 
της συνέχεια με αξιολόγηση από ομότιμους, και προσφερόμενη να συμμετάσχει άμεσα 
προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία και να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή της με τη 
μεθοδολογία που έχει πιστοποιηθεί ως ασφαλής από την Ευρωπαϊκή Ένωση; 
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