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Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000095/2017 

til Kommissionen 
jf. forretningsordenens artikel 128 

Rebecca Harms 
for Verts/ALE-Gruppen 

Om: Ruthenium-106 

Mellem september og oktober 2017 begyndte en række EU-medlemsstater at måle tilstedeværelsen 
af ruthenium-106 i atmosfæren. Hidtil er den nøjagtige kilde til udledningen ikke blevet officielt 
bekræftet, men adskillige forskningsinstitutter antager, at det mest plausible udledningsområde er den 
sydlige del af Uralbjergene. Det franske institut for strålingsbeskyttelse og kernekraftsikkerhed (IRSN) 
antager, at udledningen må have været betydelig, og at det ville have været nødvendigt at evakuere 
lokalbefolkningen, hvis en tilsvarende udledning havde fundet sted i Frankrig. 

På trods af forpligtelsen i konventionen om hurtig anmeldelse af kernekraftuheld til at underrette Den 
Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) om en kernekraftulykke er der indtil videre intet land, 
som har foretaget en sådan anmeldelse. 

Samtidig har hidtil hverken de IAEA eller Euratom truffet nogen offentlige tiltag. 

Den formodede årsag til emissionerne ligger tæt på Chelyabinsk Oblast, hvor kernekraftkomplekset 
Mayak, som Rosatom fører tilsyn med, befinder sig. Ikke desto mindre insisterer Rosatom på, at der 
ikke er sket nogen nuklear ulykke på nogen af dets anlæg. Den manglende information og 
gennemsigtighed hos det russiske kernekraftselskab er især problematisk i betragtning af, at det 
sælger kernekraftanlæg i Europa og prøver at ekspandere yderligere på det europæiske marked. 

1. Hvad gør Kommissionen for at få oplysninger om ulykkens årsag, omfang og nøjagtige position 
såvel som om eventuelle foranstaltninger, der er blevet truffet for at forhindre yderligere 
udledninger? 

2. Den 30. november 2017 meddelte Rosatom, at der vil blive etableret et uafhængigt udvalg 
bestående af repræsentanter fra russiske og europæiske videnskabelige organisationer med det 
formål at efterforske kilden til udledningen af ruthenium. Vil Kommissionens eksperter blive 
tilknyttet eller deltage i dette udvalg, og vil de besøge ulykkesstedet og de forurenede områder? 

3. Hvordan vil Kommissionen sikre, at Rosatom garanterer den nødvendige gennemsigtighed i dets 
kernekraftaktiviteter inden for EU? 
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