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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000095/2017 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Rebecca Harms 
w imieniu grupy Verts/ALE 

Przedmiot: Ruten-106 

W okresie od września do października 2017 r. kilka państw członkowskich prowadziło pomiary 
obecności rutenu-106 w powietrzu. Jak dotąd nie stwierdzono, co dokładnie jest źródłem emisji rutenu, 
jednak zdaniem szeregu instytutów badawczych najbardziej prawdopodobnym miejscem uwalniania 
tego pierwiastka jest obszar na południu Uralu. Francuski Instytut ds. ochrony przed promieniowaniem 
i bezpieczeństwa jądrowego (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) zakłada, że poziom 
uwalniania pierwiastku musi być wysoki i że gdyby podobny poziom rutenu odnotowano we Francji, 
konieczna byłaby ewakuacja lokalnej ludności. 

Pomimo obowiązku informowania Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) o wystąpieniu 
awarii jądrowej w ramach konwencji o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, żaden kraj jak 
dotąd tego nie uczynił. 

Jednocześnie ani MAEA ani Euratom nie podjęły jakichkolwiek działań publicznych w tym zakresie. 

Przypuszczalne źródło emisji znajduje się w obwodzie Czelabińskim, gdzie znajduje się elektrownia 
jądrowa Majak nadzorowana przez Rosatom. Jednak Rosatom twierdzi, że w żadnym z jego obiektów 
nie miał miejsca wypadek jądrowy. Brak informacji i przejrzystości rosyjskiego przedsiębiorstwa 
jądrowego są szczególnie problematyczne z uwagi na fakt, że sprzedaje ono elektrownie jądrowe w 
Europie i próbuje rozszerzyć swoje wpływy na rynek europejski. 

1. Jakie działania podejmuje Komisja, aby uzyskać informacje na temat przyczyn, skali i dokładnej 
lokalizacji wypadku, a także środków, jakie podjęto w celu uniknięcia dalszych emisji rutenu? 

2. W dniu 30 listopada 2017 r. Rosatom ogłosił, że powstanie niezależna komisja składająca się z 
przedstawicieli rosyjskich i europejskich organizacji naukowych, której zadaniem będzie zbadanie 
pochodzenia emisji rutenu. Czy eksperci Komisji będą związani z tą komisją bądź czy wejdą w jej 
skład, a także czy udadzą się na miejsce wypadku oraz obszary skażone? 

3. W jaki sposób Komisja zamierza dopilnować, że Rosatom zagwarantuje niezbędną przejrzystość 
swych działań jądrowych na terenie UE? 

Przedłożone: 1.12.2017 
Przekazane: 5.12.2017 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 12.12.2017 


