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Otázka na ústne zodpovedanie O-000062/2016 

Komisii 
článok 128 rokovacieho poriadku 

Bronis Ropė, Rebecca Harms, Claude Turmes 
v mene skupiny Verts/ALE 

Algirdas Saudargas, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 
v mene skupiny PPE 

Petras Auštrevičius 
v mene skupiny ALDE 

Zigmantas Balčytis 
v mene skupiny S&D 

Vec: Bezpečnosť jadrových zariadení v Bielorusku 

Bezpečnosť jadrových zariadení v členských štátoch, ako aj v susedných krajinách má pre európskych 
občanov prvoradý význam. Úloha Komisie v zabezpečovaní spolupráce Európskej únie s tretími 
krajinami v tejto oblasti je preto z politického hľadiska veľmi dôležitá. Európska rada niekoľkokrát 
zdôraznila že táto úloha je nanajvýš dôležitá a že je ešte dôležitejšia v prípadoch, ako je jadrová 
elektráreň Ostrovec, ktorú v súčasnosti budujú bieloruské orgány na hranici s Európskou úniou 
spôsobom, ktorý nerešpektuje základné medzinárodné jadrové bezpečnostné a environmentálne 
nariadenia.  

Nedostatočná transparentnosť v otázkach týkajúcich sa výstavby jadrovej elektrárne Ostrovec nás núti 
položiť Komisii tieto otázky: 

– Aký je súčasný stav záťažových skúšok jadrovej elektrárne Ostrovec, s ktorými sa počítalo 
v spoločnom vyhlásení Komisie a príslušných orgánov siedmich partnerských štátov vrátane 
Bieloruska z 23. júna 2011, podľa ktorého sa majú vykonať záťažové skúšky ich príslušných 
jadrových elektrární? 

– Čo Komisia urobila, aby zabezpečila, že výstavba jadrovej elektrárne Ostrovec spĺňa vysoké 
normy bezpečnosti, ktoré platia v Európskej únii? Čo Komisia urobila, aby zabezpečila, že 
fungovanie jadrovej elektrárne Ostrovec bude po jej možnom uvedení do prevádzky tiež spĺňať 
vysoké bezpečnostné normy EÚ?  

– Aké prostriedky má Komisia k dispozícii, aby overila všetky informácie, ktoré jej bieloruské orgány 
poskytli, alebo majú poskytnúť?  

– Aké konkrétne opatrenia plánuje Komisia prijať s cieľom zabezpečiť včasné dokončenie 
záťažových skúšok jadrovej elektrárne Ostrovec, vzhľadom na očakávané uvedenie elektrárne do 
prevádzky v roku 2018?  

– Ako Komisia plánuje zabezpečiť, aby skúšky prebehli v prísnom súlade s metodikou 
vypracovanou Skupinou európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť? Zvažuje 
Komisia aktívnejší prístup v tejto súvislosti prijatím konkrétnych opatrení počas postupu 
záťažových skúšok, ako je ich sledovanie partnerským subjektom a ponuka účasti priamo 
s cieľom urýchliť tento postup a zabezpečiť jeho súlad s metodikou osvedčenou Európskou úniou 
ako bezpečnou? 
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