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Въпрос с искане за устен отговор O-000095/2017 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Rebecca Harms 
от името на групата Verts/ALE 

Относно: Рутений-106 

Между септември и октомври 2017 г. няколко държави членки започнаха да измерват наличието 
на рутений-106 в атмосферата. До момента точният източник на емисии не е потвърден 
официално, но няколко научноизследователски институти считат, че най-вероятно зоната на 
изхвърляне се намира в южната част на планината Урал. Френският институт за радиационна 
защита и ядрена безопасност (IRSN) счита, че изхвърлянето сигурно е значително и че в случай 
на подобно изхвърляне във Франция, щеше да се наложи евакуацията на местните жители. 

Въпреки задължението за информиране на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) 
относно възникването на ядрена авария съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при 
ядрена авария все още нито една държава не е направила това. 

Същевременно нито МААЕ, нито Евратом са предприели каквито и да е публични действия до 
момента. 

Предполагаемият източник на емисии е близо до областта Челябинск, където се намира 
ядреният комплекс „Маяк“ под надзора на „Росатом“. „Росатом“ обаче настоява, че не е имало 
ядрена авария в нито една от неговите инсталации. Липсата на информация и прозрачност от 
страна на руското ядрено дружество е особено проблематична предвид факта, че то продава 
ядрени електроцентрали в Европа и се опитва да разшири в по-голяма степен присъствието си 
на европейския пазар. 

1. Какви действия предприема Комисията, за да получи информация за причините, мащаба и 
точното местоположение на аварията, както и за евентуалните мерки, които са били взети, 
за да се предотврати бъдещо изхвърляне? 

2. На 30 ноември 2017 г. „Росатом“ обяви, че ще бъде създадена независима комисия, 
включваща представители на руски и европейски научни организации с цел разследване на 
произхода на изхвърлянето на рутений. Предвижда ли се експертите на Комисията да 
поддържат връзка с тази комисия или да участват в нея? Ще посетят ли мястото на 
аварията и замърсените райони? 

3. Как Комисията ще гарантира, че „Росатом“ ще осигури необходимата прозрачност при 
ядрените си операции в рамките на ЕС? 
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