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Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000095/2017 

ar an gCoimisiún 
Rule 128 

Rebecca Harms 
,  thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE  

Ábhar: Ruthenium-106 

Idir Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair 2017, thosaigh roinnt Ballstát ag tomhas ruitéiniam-106 a 
bheith san atmaisféar. Go dtí seo, ní raibh foinse bheacht na hastaíochta deimhnithe go hoifigiúil, ach 
glacann roinnt institiúidí taighde leis go bhfuil an crios scaoilte is inchreidte suite i ndeisceart Shléibhte 
na hÚraile. Glacann Institiúid um Rada-chosaint agus um Shábháilteacht Núicléach na Fraince (IRSN) 
leis nach foláir go raibh an scaoileadh suntasach agus go mbeadh aslonnú mhuintir na háite 
riachtanach dá dtarlódh scaoileadh den chineál céanna sa Fhrainc. 

In ainneoin na hoibleagáide atá ann faoin gCoinbhinsiún um Luath-Fhógra i dtaobh Taisme Núicléiche 
go ndéanfaí an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta do Fhuinneamh Adamhach (AEA) a chur ar an eolas 
gur tharla timpiste núicléach, ní dhearna tír ar bith é go fóill. 

Ag an am céanna, ní dhearna IAEA ná Euratom aon ghníomhaíocht phoiblí go fóill. 

Tá an láthair a mheastar mar fhoinse na hastaíochtaí gar do Chelyabinsk Oblast, an áit ina bhfuil 
ionad núicléach Mayak á fhormhaoirsiú ag Rosatom. Áitíonn Rosatom áfach nár tharla teagmhas 
núicléach in aon cheann dá shuiteálacha. Is fíor-achrannach é an easpa eolais agus trédhearcachta 
ón gcuideachta núicléach Rúiseach, go háirithe, agus í ag díol stáisiúin núicléacha san Eoraip agus ag 
iarraidh dul i méid sa mhargadh Eorpach. 

1. Cad atá á dhéanamh ag an gCoimisiún chun faisnéis a fháil ar chúis, scála agus suíomh beacht 
na timpiste, agus chomh maith leis sin maidir le haon bheart atá déanta chun aon scaoileadh eile 
a chosc? 

2. An 30 Samhain 2017, d’fhógair Rosatom go mbunófaí coimisiún neamhspleách chun tionscnamh 
an scaoileadh ruitéiniam a imscrúdú, a bheadh comhdhéanta d’ionadaithe ó eagraíochtaí 
eolaíochta na Rúise agus na hEorpa. An mbeidh saineolaithe an Choimisiúin nasctha leis na 
gcoimisiún sin nó an mbeidh siad rannpháirteach ann, agus an dtabharfaidh siad cuairt ar láthair 
na timpiste agus ar na ceantair éillithe? 

3. Conas a áiritheoidh an Coimisiún go ndéanfaidh Rosatom an trédhearcacht is iomchuí a ráthú ina 
chuid oibríochtaí núicléacha laistigh den Aontas Eorpach? 
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