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Subiect: Ruteniu-106 

Între septembrie și octombrie 2017, mai multe state membre au început să măsoare prezența 
substanței ruteniu-106 în atmosferă. Până în prezent, sursa exactă a emisiilor nu a fost confirmată 
oficial, dar mai multe institute de cercetare presupun că zona cea mai plauzibilă de dispersie se află în 
sudul Munților Ural. Institutul de Radioprotecție și Siguranță Nucleară (IRSN) din Franța pornește de la 
ipoteza că eliberarea trebuie să fi fost considerabilă și că ar fi fost necesară evacuarea locuitorilor din 
zonă dacă o astfel de dispersie ar fi avut loc în Franța. 

În pofida obligației de a informa Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA) cu privire la 
producerea unui accident nuclear în conformitate cu Convenția privind notificarea rapidă a unui 
accident nuclear, nicio țară nu a făcut încă acest lucru. 

În același timp, până în prezent nici IAEA și nici Euratom nu au luat nicio măsură publică. 

Sursa presupusă a emisiilor se află în apropiere de Celeabinsk Oblast, unde complexul nuclear Mayak 
este supervizat de Rosatom. Cu toate acestea, Rosatom insistă asupra faptului că nu s-a produs 
niciun incident nuclear în niciuna dintre instalațiile sale. Lipsa de informații și de transparență a 
companiei nucleare rusești este deosebit de problematică, având în vedere faptul că aceasta vinde 
centrale nucleare în Europa și încearcă să se extindă în continuare pe piața europeană. 

1. Ce face Comisia pentru a obține informații cu privire la cauza, amploarea și localizarea exactă a 
accidentului, precum și privind orice alte măsuri care au fost luate pentru a preveni o nouă 
eliberare a substanței? 

2. La 30 noiembrie 2017, Rosatom a anunțat că s-ar înființa o comisie independentă formată din 
reprezentanți ai unor organizații științifice rusești și europene pentru a investiga originea eliberării 
de ruteniu. Experții Comisiei vor avea legătură cu această comisie sau vor participa la aceasta și 
vor vizita locul accidentului și zonele contaminate? 

3. Cum se va asigura Comisia că Rosatom va garanta transparența necesară a activităților sale 
nucleare în cadrul UE? 
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