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Het Europees Parlement,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 10 en 11 december 2020,

– gezien de vraag aan de Commissie over de veiligheid van de kerncentrale in Ostrovets 
(Belarus) (O-000004/2021 – B9-0003/2021),

– gezien artikel 136, lid 5, en artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien de ontwerpresolutie van de Commissie industrie, onderzoek en energie,

A. overwegende dat nucleaire veiligheid, zowel in de Unie als daarbuiten, één van de 
voornaamste prioriteiten voor de Europese Unie is;

B. overwegende dat de Groep Europese regelgevers op het gebied van nucleaire veiligheid 
(Ensreg) over brede expertise beschikt op basis van “peer reviews” van kerncentrales in 
de Unie én daarbuiten;

C. overwegende dat een “peer review”-team van Ensreg in maart 2018 een bezoek aan 
Belarus en de kerncentrale in Ostrovets heeft gebracht, na de noodzakelijke 
voorbereidende activiteiten, waaronder het in ontvangst nemen van de antwoorden op 
de schriftelijke vragen van het team in kwestie, en in juli 2018 zijn eindverslag heeft 
gepubliceerd;

D. overwegende dat Ensreg de autoriteiten van Belarus gevraagd heeft een nationaal 
actieplan te ontwikkelen, teneinde alle in het “peer review”-verslag aanbevolen 
veiligheidsverbeteringen tijdig ten uitvoer te leggen, onder voorbehoud van een 
toekomstige onafhankelijke toetsing, zoals gebruikelijk is voor alle EU-lidstaten en 
derde landen die aan het proces van stresstests deelnemen;

E. overwegende dat Belarus in augustus 2019 zijn nationale actieplan heeft gepubliceerd, 
maar er pas in juni 2020 mee in heeft gestemd dat Ensreg nog een “peer review” 
verricht, na herhaalde verzoeken en aanzienlijke druk op hoog niveau van de kant van 
de EU;



F. overwegende dat die aanvullende “peer review” nog niet is afgerond en Ensreg haar 
bevindingen over de veiligheid van de kerncentrale de komende maanden gaat 
formuleren en publiceren, en dat het de bedoeling is dat de plenaire van Ensreg Belarus 
vóór de commerciële start van de centrale, die de autoriteiten van Belarus voor maart 
2021 hebben gepland, een voorlopig rapport doet toekomen;

G. overwegende dat de kerncentrale op 3 november 2020 met het produceren van 
elektriciteit is gestart, ondanks een groot aantal niet-opgeloste veiligheidsproblemen en 
zonder bewijs van de mate van implementatie van de aanbevelingen van de “peer 
review” van de EU van 2018 en van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie 
(IAEA);

H. overwegende dat de kerncentrale is opgestart terwijl er geen exploitatievergunning 
voorligt, aangezien de vergunningprocedure in juli 2020 is gewijzigd;

I. overwegende dat de handel in elektriciteit tussen Belarus en de EU op 3 november 2020 
is gestopt, toen de kerncentrale in Ostrovets op het elektriciteitsnet werd aangesloten, na 
het gemeenschappelijke besluit van de Baltische staten van augustus 2020 om de 
commerciële uitwisseling van elektriciteit met Belarus te beëindigen op het moment dat 
de kerncentrale in Ostrovets met de productie van elektriciteit zou beginnen;

1. maakt zich zorgen over de locatie van de kerncentrale in Ostrovets, op 50 km van 
Vilnius (Litouwen) en in de nabijheid van andere EU-lidstaten, zoals Polen, Letland en 
Estland;

2. betreurt dat het project ten uitvoer wordt gelegd ondanks protesten van burgers van 
Belarus, en dat leden van Belarussische ngo’s die meer ruchtbaarheid aan de bouw van 
de kerncentrale in Ostrovets wilden geven, vervolgd en op onwettige wijze gearresteerd 
zijn;

3. merkt met bezorgdheid op dat de kerncentrale wordt geïmplementeerd als een 
geopolitiek project van Belarus en Rusland, en dat de bouw en de toekomstige 
exploitatie ervan wat veiligheid, gezondheid en bescherming van het milieu aangaat een 
bron van mogelijke dreiging voor de Europese Unie en haar lidstaten vormen;

4. maakt zich onverminderd zorgen over de overhaaste ingebruikname van een 
kerncentrale die niet aan de hoogste internationale milieu- en 
nucleaireveiligheidsnormen, met inbegrip van de IAEA-aanbevelingen, voldoet;

5. betreurt het aanhoudende gebrek aan transparantie en officiële informatie over 
herhaaldelijke noodstops van de reactor en niet-werkende apparatuur tijdens de 
opstartfase in 2020, inclusief de “breakdown” van vier spanningstransformatoren en 
defectueuze koelsystemen, naast acht bekende incidenten tijdens de bouw van de 
kerncentrale, waaronder twee voorvallen in verband met het reactordrukvat;

6. merkt op dat bij de EU-“peer review” in 2018 een aantal problemen aan het licht is 
gekomen, dat naar verluidt tot nu toe slechts een klein aantal van de geformuleerde 
aanbevelingen is opgevolgd, en dat de implementatie ervan door deskundigen van de 
EU moet worden geverifieerd;

7. merkt op dat het aantal en de frequentie van de veiligheidsincidenten tot grote 
bezorgdheid leiden in verband met de ontoereikende kwaliteitsborging en -controle bij 



het ontwerp, de fabricage en de bouw van de kerncentrale, alsmede in verband met de 
lage operationele veiligheid ervan, en dat hieraan in het kader van de EU-“peer review” 
naar behoren aandacht moet worden besteed;

8. verzoekt Belarus met klem zich volledig aan de internationale nucleaire en 
milieuveiligheidsnormen te houden, en onmiddellijk op transparante, inclusieve en 
constructieve wijze met internationale autoriteiten samen te gaan werken; verzoekt 
Belarus te stoppen met het op selectieve wijze toepassen van de IAEA-normen en de in 
het kader van “peer reviews” geformuleerde aanbevelingen;

9. merkt op dat niet alleen tijdens de planning en de bouw van een kerncentrale de hoogste 
prioriteit aan nucleaire veiligheidsnormen moet worden gegeven, maar ook gedurende 
de operationele fase ervan, en dat hierop permanent toezicht moet worden uitgeoefend 
door een onafhankelijke regelgevende autoriteit;

10. vindt het zorgwekkend dat de huidige regelgevende autoriteit in Belarus 
(Gosatomnadzor – Departement van Nucleaire en Stralingsveiligheid van het Ministerie 
van Noodsituaties) onder constante politieke druk staat en zowel formeel als inhoudelijk 
te weinig onafhankelijk is; beklemtoont dat transparante en gedegen “peer reviews” ook 
tijdens de operationele fase van de kerncentrale derhalve van essentieel belang zijn;

11. neemt kennis van het besluit van de partijen bij het VN-Verdrag betreffende de 
Economische Commissie voor Europa (VN/ECE) inzake milieueffectrapportage in 
grensoverschrijdend verband (het Verdrag van Espoo) van 11 december 2020 over 
naleving door Belarus van zijn verplichtingen krachtens dat verdrag in verband met de 
kerncentrale in Ostrovets, en verzoekt Belarus met klem het Verdrag van Espoo 
volledig ten uitvoer te leggen;

12. beklemtoont dat een systeem voor vroegtijdige waarschuwing moet worden ontwikkeld 
en toegepast voor het meten van straling in de EU-lidstaten die zich in de nabijheid van 
de kerncentrale bevinden;

13. roept de Belarussische autoriteiten met klem op in het kader van het proces van 
stresstests volledig met Ensreg samen te werken, waaronder ten aanzien van een 
formele “peer review” en de tenuitvoerlegging - op zo kort mogelijke termijn - van het 
nationale actieplan van Belarus;

14. betreurt dat een bezoek van het “peer review”-team van Ensreg aan de kerncentrale in 
Ostrovets, dat gepland was voor december 2020, om organisatorische redenen aan 
Belarussische zijde, alsook als gevolg van de COVID-19-pandemie, geen doorgang kon 
vinden;

15. verwelkomt de eerste fase van de huidige EU-“peer review”, die uit een bezoek ter 
plaatse begin februari 2021 bestaat; benadrukt dat het belangrijk is het “peer review”-
proces en de publicatie van de bevindingen daarvan tijdig af te ronden, en dat in ieder 
geval ten laatste in maart 2021, wanneer de Belarussische autoriteiten met de 
commerciële productie van elektriciteit denken te beginnen, een voorlopig verslag aan 
Belarus moet worden voorgelegd; merkt op dat alle veiligheidskwesties van even groot 
belang zijn en vóór de commerciële start van de kerncentrale moeten worden aangepakt;

16. betreurt ten zeerste dat de kerncentrale in maart 2021 overhaast wordt opgestart en 



onderstreept dat de commerciële productie van elektriciteit pas kan beginnen wanneer 
alle veiligheidsaanbevelingen van Ensreg zijn opgevolgd; verzoekt de Commissie met 
klem nauw met de Belarussische autoriteiten samen te werken met als doel de start van 
de productie van elektriciteit op te schorten totdat volledig uitvoering is gegeven aan 
alle in het kader van de EU-stresstests geformuleerde aanbevelingen en alle 
noodzakelijke veiligheidsverbeteringen zijn geïmplementeerd, en totdat de 
Belarussische samenleving en de buurlanden naar behoren zijn geïnformeerd over de 
genomen maatregelen;

17. verzoekt de Commissie en Ensreg met klem door te gaan met transparante en gedegen 
“peer reviews” van de kerncentrale, erop te hameren dat alle aanbevelingen 
onmiddellijk worden opgevolgd, en te zorgen voor doeltreffend toezicht op het 
implementatieproces, waaronder middels geregelde bezoeken van het “peer review”-
team aan de kerncentrale in Ostrovets, ook nadat met de productie van elektriciteit is 
begonnen; benadrukt in dit verband het belang van goede samenwerking met de IAEA;

18. merkt op dat, ondanks het gemeenschappelijke besluit van de Baltische staten om de 
commerciële uitwisseling van elektriciteit met Belarus te beëindigen, elektriciteit uit 
Belarus nog altijd via het Russische net op de EU-markt kan worden afgezet;

19. herinnert aan de conclusies van de Europese Raad van 10 en 11 december 2020 en 
steunt de inspanningen die erop gericht zijn te onderzoeken middels welke maatregelen 
voorkomen kan worden dat commerciële elektriciteit wordt ingevoerd uit derde landen 
waarvan de kerncentrales niet voldoen aan de erkende veiligheidsnormen van de EU, 
waaronder de kerncentrale in Ostrovets;

20. verzoekt de Commissie te beoordelen hoe, met inachtneming van de verplichtingen uit 
hoofde van de internationale handels-, energie- en nucleaire wetgeving, de handel in 
elektriciteit met Belarus kan worden opgeschort, én daarvoor maatregelen voor te 
stellen, teneinde ervoor te zorgen dat in de kerncentrale in Ostrovets geproduceerde 
elektriciteit niet op de energiemarkt van de EU terechtkomt terwijl Estland, Letland en 
Litouwen nog op het BRELL-net aangesloten zijn;

21. beklemtoont dat het strategisch belangrijk is de synchronisatie van het Baltische 
elektriciteitsnet met het continentale Europese net te versnellen, en onderstreept dat de 
toekomstige exploitatie van de kerncentrale in Ostrovets de desynchronisatie van 
Estland, Letland en Litouwen van het BRELL-net op geen enkele wijze mag 
belemmeren en dat de Europese Unie de integratie van de drie Baltische staten in het 
EU-elektriciteitsnet voort moet zetten;

22. spreekt zijn volledige solidariteit uit met Belarussische burgers en de burgers van de 
EU-lidstaten die rechtstreeks te maken hebben met de bouw en de werking van de 
kerncentrale in Ostrovets, en dringt aan op blijvend engagement op hoog niveau van de 
EU en haar instellingen bij deze kwestie, die voor Europa van zo groot belang is;

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad, 
alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.


