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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000062/2016 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Bronis Ropė, Rebecca Harms, Claude Turmes 
w imieniu grupy Verts/ALE 

Algirdas Saudargas, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 
w imieniu grupy PPE 

Petras Auštrevičius 
w imieniu grupy ALDE 

Zigmantas Balčytis 
w imieniu grupy S&D 

Przedmiot: Stan bezpieczeństwa obiektów jądrowych na Białorusi 

Bezpieczeństwo obiektów jądrowych w państwach członkowskich i krajach sąsiedzkich ma wielkie 
znaczenie dla obywateli europejskich. Rola Komisji w zapewnieniu współpracy Unii Europejskiej z 
państwami trzecimi w tej dziedzinie ma zatem ogromne znaczenie polityczne. Najwyższą wagę tej 
misji wielokrotnie podkreślała Rada Europejska, a nabiera ona dodatkowego znaczenia w 
przypadkach takich jak elektrownia jądrowa w Ostrowcu budowana obecnie przez białoruskie władze 
tuż przy granicy Unii Europejskiej z pominięciem podstawowych przepisów międzynarodowych w 
zakresie bezpieczeństwa jądrowego i środowiska.  

Brak przejrzystości w kwestiach dotyczących budowy elektrowni jądrowej w Ostrowcu zmusza nas do 
zadania Komisji następujących pytań: 

– Jak wygląda sprawa oceny testu wytrzymałościowego elektrowni jądrowej w Ostrowcu, 
przewidzianej we wspólnym oświadczeniu Komisji i właściwych organów siedmiu krajów 
partnerskich, w tym Białorusi, z dnia 23 czerwca 2011 r., które zakłada m.in. przeprowadzanie 
testów wytrzymałościowych elektrowni jądrowych? 

– Co zrobiła Komisja, aby dopilnować, by budowa elektrowni jądrowej w Ostrowcu spełniała 
wysokie normy bezpieczeństwa obowiązujące w Unii Europejskiej?  A co zrobiła Komisja, aby 
zapewnić, że działanie elektrowni jądrowej w Ostrowcu, po jej ewentualnym uruchomieniu, 
również będzie zgodne z wysokimi unijnymi normami bezpieczeństwa? 

– Jakimi środkami dysponuje Komisja w zakresie weryfikacji wszelkich informacji udzielanych przez 
władze białoruskie? 

– Jakie konkretne działania zamierza podjąć Komisja, aby zapewnić terminowe przeprowadzenie 
testu wytrzymałościowego elektrowni jądrowej w Ostrowcu, mając na uwadze jej spodziewane 
uruchomienie w 2018 r.?  

– Jak Komisja zamierza dopilnować przeprowadzenia testu wytrzymałościowego w ścisłej zgodzie z 
metodologią opracowaną przez Europejską Grupę Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa 
Jądrowego? Czy Komisja rozważa przyjęcie bardziej aktywnej postawy w tym względzie poprzez 
zaplanowanie konkretnych działań w trakcie procesu testu wytrzymałościowego, np. 
przeprowadzenia po nim oceny wzajemnej, oraz poprzez zaproponowanie swojego 
bezpośredniego udziału w celu przyspieszenia procesu i zapewnienia jego zgodności z 
metodologią uznaną za bezpieczną przez Unię Europejską?     
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