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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000062/2016 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Bronis Ropė, Rebecca Harms, Claude Turmes 
namens de Verts/ALE-Fractie 

Algirdas Saudargas, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 
namens de PPE-Fractie 

Petras Auštrevičius 
namens de ALDE-Fractie 

Zigmantas Balčytis 
namens de S&D-Fractie 

Betreft: Veiligheidstoestand van nucleaire installaties in Belarus 

De veiligheid en beveiliging van nucleaire installaties in de lidstaten en de buurlanden is voor de 
Europese burgers van eminent belang. De rol van de Commissie in de samenwerking van de 
Europese Unie met derde landen op dit gebied is daarom van grote politieke betekenis. Dat dit een 
uiterst belangrijke taak is heeft de Europese Raad al herhaaldelijk benadrukt, en dit blijkt des te meer 
in een geval als de kerncentrale bij Ostrovets die op dit moment in Belarus gebouwd wordt, net op de 
grens van de Europese Unie, op een manier die aan de fundamentele veiligheids- en 
milieuvoorschriften voorbijgaat.  

Het gebrek aan transparantie rond de bouw van de kerncentrale Ostrovets geeft ons aanleiding tot de 
volgende vragen aan de Commissie: 

– Hoe staat het op dit moment met de risico- en veiligheidsevaluatie ("stresstest") van de 
kerncentrale Ostrovets, die werd aangekondigd in de gezamenlijke verklaring van de Commissie 
en de betrokken autoriteiten van zeven partnerlanden, waaronder Belarus, van 23 juni 2011, 
waarin onder meer de uitvoering van stresstests op hun respectieve kerncentrales werd 
voorgenomen? 

– Wat heeft de Commissie gedaan om te bereiken dat de bouw van de kerncentrale Ostrovets aan 
de hoge veiligheidseisen beantwoordt zoals die in de Europese Unie gelden? En wat heeft de 
Commissie gedaan om te zorgen dat de exploitatie van de kerncentrale Ostrovets, als deze 
eenmaal in bedrijf is genomen, eveneens met de hoge EU-veiligheidsnormen overeenstemt? 

– Welke middelen heeft de Commissie tot haar beschikking om alle informatie te verifiëren die de 
autoriteiten van Belarus verschaffen of moeten verschaffen? 

– Welke maatregelen plant de Commissie om te zorgen voor een tijdige uitvoering van de 
stresstest op de kerncentrale Ostrovets, gezien de verwachte inbedrijfname van de centrale in 
2018?  

– Hoe denkt de Commissie te kunnen bereiken dat de stresstest strikt wordt uitgevoerd volgens de 
methodologie zoals uitgewerkt door de Groep Europese Regelgevers op het gebied van nucleaire 
veiligheid (ENSREG)? Overweegt de Commissie niet een meer proactieve aanpak in de vorm 
van concrete stappen bij de stresstestprocedure, door er bijvoorbeeld een peer review op te laten 
volgen, en haar directe medewerking aan te bieden om het proces te bespoedigen en te zorgen 
dat de methodologie wordt gevolg die door de Europese Unie als veilig wordt beschouwd? 
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