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Въпрос с искане за устен отговор O-000004/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Cristian-Silviu Buşoi
от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

Относно: Безопасността на атомната електроцентрала в Островец (Беларус)

Атомната електроцентрала в Островец, разположена на 50 км от Вилнюс в Литва и в 
непосредствена близост до други държави от ЕС, като Полша, Латвия и Естония, започна да 
произвежда електроенергия на 3 ноември 2020 г. въпреки многото оставащи опасения във 
връзка с безопасността и без да са изцяло приложени препоръките от партньорската проверка 
на ЕС от 2018 г. и от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

По-нататъшният процес на партньорска проверка е в ход и Групата на европейските 
регулатори в областта на ядрената безопасност (ENSREG) ще допълни и публикува своите 
констатации през следващите месеци и си поставя за цел изготвянето на предварителен 
доклад, който ще бъде съставен от ENSREG и ще бъде предаден на Беларус преди да започне 
търговската експлоатация на централата, която е планирана за март 2021 г. от беларуските 
органи.

С оглед на предстоящото пускане за търговски цели на ядрена централа, която не отговаря на 
най-високите международни стандарти в областта на околната среда и ядрената безопасност, 
Комисията се приканва да отговори на следните въпроси:

1. Какви са предварителните констатации от текущата партньорска проверка, извършвана от 
ENSREG във връзка с изпълнението от страна на беларуските органи на препоръките за 
безопасност от партньорската проверка на ЕС?

2. Какви действия възнамерява да предприеме Комисията, за да убеди беларуските органи 
да спрат началото на търговската експлоатация на централата, докато не бъдат 
изпълнени всички препоръки на ЕС от партньорската проверка и не бъдат въведени 
всички необходими подобрения на безопасността?

3. С оглед на заключенията на Европейския съвет от 10—11 декември 2020 г., какви мерки 
предвижда Комисията да предложи, за да предотврати търговския внос на електроенергия 
от ядрените съоръжения на трети държави, които не отговарят на признатите от ЕС 
равнища на безопасност, включително от атомната електроцентрала в Островец?
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