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Subiect: Situația de securitate a instalațiilor nucleare în Belarus 

Siguranța și securitatea instalațiilor nucleare în statele membre, precum și în țările învecinate este de 
o importanță majoră pentru cetățenii europeni. Rolul jucat de Comisie în asigurarea cooperării Uniunii 
Europene cu țările terțe în acest domeniu are, prin urmare, o mare semnificație politică. Consiliul 
European a subliniat în repetate rânduri importanța deosebită a acestei misiuni, care este cu atât mai 
importantă în cazuri precum cel al centralei nucleare din Ostroveț, construită în prezent de către 
autoritățile belaruse chiar la frontiera cu Uniunea Europeană; lucrările de construcție ignoră normele 
internaționale fundamentale în domeniul securității nucleare și al mediului.  

Având în vedere lipsa de transparență în ceea ce privește chestiunile legate de construcția centralei 
nucleare din Ostroveț, ar putea Comisia clarifica: 

– În ce stadiu se află evaluarea testelor de rezistență ale centralei nucleare din Ostroveț prevăzute 
în Declarația comună a Comisiei și a autorităților competente din șapte state partenere, inclusiv 
din Belarus, din 23 iunie 2011, care, inter alia, prevede efectuarea de teste de rezistență ale 
centralelor nucleare în cauză?  

– Ce măsuri a luat Comisia pentru a se asigura că construcția centralei nucleare din Ostroveț 
îndeplinește standardele ridicate de siguranță aplicabile în Uniunea Europeană? De asemenea, 
ce măsuri a luat Comisia pentru a se asigura că, după eventuala sa punere în funcțiune, centrala 
nucleară din Ostroveț respectă, de asemenea, standardele de siguranță ridicate ale UE? 

– Ce instrumente are Comisia la dispoziție pentru a verifica toate informațiile furnizate sau care 
urmează să fie furnizate de autoritățile din Belarus? 

– În special, ce măsuri intenționează să ia Comisia pentru a asigura finalizarea în timp util a testelor 
de rezistență a centralei nucleare din Ostroveț, având în vedere faptul că se preconizează 
punerea sa în funcțiune în 2018?  

– Cum intenționează Comisia să se asigure că testele de rezistență sunt efectuate cu respectarea 
strictă a metodologiei elaborate de Grupul european de reglementare pentru siguranța nucleară? 
Are Comisia în vedere să adopte o abordare mai proactivă în această privință, prevăzând măsuri 
concrete legate de procesul de realizarea a testelor de rezistență, cum ar fi efectuarea ulterioară 
a unei evaluări inter pares și participarea voluntară directă pentru a accelera procesul și pentru a 
asigura conformitatea sa cu metodologia confirmată ca fiind sigură de către Uniunea Europeană? 
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