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Въпрос с искане за устен отговор O-000062/2016 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Bronis Ropė, Rebecca Harms, Claude Turmes 
от името на групата Verts/ALE 

Algirdas Saudargas, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 
от името на групата PPE 

Petras Auštrevičius 
от името на групата ALDE 

Zigmantas Balčytis 
от името на групата S&D 

Относно: Положението във връзка с безопасността на ядрените съоръжения в Беларус 

Безопасността и сигурността на ядрените съоръжения в държавите членки, както и в съседните 
страни е от първостепенно значение за европейските граждани. Следователно ролята на 
Комисията за гарантиране на сътрудничество между Европейския съюз и трети държави в тази 
област е от голямо политическо значение. Първостепенното значение на тази задача 
многократно е подчертавано от Европейския съвет. Тя придобива още по-голяма важност в 
някои случаи, като например атомната електроцентрала „Островец“ (АЕЦ), която понастоящем 
се изгражда от беларуските органи на самата граница с Европейския съюз по начин, 
пренебрегващ основната международна ядрена безопасност и нормативните разпоредби за 
околната среда.  

Липсата на прозрачност по някои въпроси, свързани с изграждането на АЕЦ „Островец“,  ни 
кара да попитаме Комисията следното: 

– Какво е текущото състояние във връзка с оценката от стрес теста за АЕЦ „Островец“, 
предвидена в съвместната декларация от 23 юни 2011 г. на Комисията и на съответните 
органи на седем партньорски държави, включително и Беларус, която, наред с другото, 
предвижда провеждането на стрес тест на респективните им АЕЦ? 

– Какво е направила Комисията, за да гарантира, че изграждането на АЕЦ „Островец“ 
отговаря на високите стандарти за безопасност, приложими в Европейския съюз? Също 
така какво е направила Комисията, за да гарантира, че функционирането на АЕЦ 
„Островец“, след евентуалното й въвеждане в експлоатация, също отговаря на високите 
стандарти на ЕС за безопасност? 

– С какви средства разполага Комисията, за да провери цялата информация, която е 
предоставена или ще бъде предоставена от беларуските органи? 

– Какви специални действия планира да предприеме Комисията, за да гарантира 
своевременното приключване на стрес теста на АЕЦ „Островец“, предвид очакваното 
въвеждане в експлоатация на централата през 2018 г.?  

– Как планира Комисията да гарантира, че стрес тестът се провежда при строго 
съблюдаване на методологията, разработена от Групата на европейските регулатори в 
областта на ядрената безопасност? Комисията обмисля ли възприемането на по-активен 
подход в това отношение чрез планиране на конкретни действия при процеса на 
провеждане на стрес тест, като например проследяването му с партньорска проверка и 
предлагането на пряко участие, с цел ускоряване на процеса и гарантиране на 
съответствието му с методологията, удостоверена от Европейския съюз като безопасна? 
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