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1. EU:n lainsäädännön täytäntöönpano Unkarissa

Jätealtaan romahtaminen 4. lokakuuta 2010 Unkarissa päästi valloilleen noin 
700 000 kuutiometriä erittäin emäksistä punaliejujätettä. Liejujätettä vuoti useille 
asuinalueille; se aiheutti ainakin 9 ihmisen kuoleman ja vahingoitti noin 130:a ihmistä, joista 
osa on kriittisessä tilassa, ja samalla jäte saastutti yli 1 000 hehtaaria viljelysmaata ja neljä 
Natura 2000 -kohdetta.

Jätealtaan yksinkertainen maarakennus ja sen sijainti pienen lahden läheisyydessä eivät 
vaikuta asianmukaisilta altaan vakauteen nähden. Viranomaiset ovat ilmeisesti hyväksyneet 
hätäsuunnitelmia, joissa on huomioitu vain pienten punaliejujätevuotojen mahdollisuus. 
Todellisuudessa jätettä vuoti nyt yli kaksinkertainen määrä. Joidenkin väitteiden mukaan 
vuotoja on vuosien varrella ollut toistuvasti, mutta mihinkään toimiin ei ole ryhdytty. Lupa 
padon rakentamiseen on ilmeisesti saatu paikallisviranomaisilta, jotka eivät kuitenkaan olleet 
päteviä arvioimaan hankkeen yhteensopivuutta IPPC-direktiivin ja kaivannaisteollisuuden 
jätehuoltoa koskevan direktiivin kanssa. Laitoksella vähän ennen katastrofia tehdyssä 
tarkastuksessa ei ilmeisesti tutkittu patojen kestävyyttä.
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- Katsooko komissio, että asiaa koskevaa EU:n lainsäädäntöä on rikottu? Jos katsoo, mihin 
toimiin komissio on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä varmistaakseen, että Unkarin viranomaiset 
noudattavat asiaa koskevaa lainsäädäntöä vastaisuudessa kaikilta osin?

- Katsooko komissio, että toimivaltaiset viranomaiset ovat menetelleet väärin erityisesti 
laitoksen tarkastusten suhteen? 

- Aikooko komissio perustaa EU:n työryhmän, jonka tehtävänä on laatia kattava arvio 
Unkarin katastrofista ja tarkastella, mitä siitä voidaan oppia, jotta vastaavat katastrofit 
eivät pääse toistumaan yhdessäkään jäsenvaltiossa?

2. Tilanne muissa maissa

Punaliejujätettä ja muita kaivannaisteollisuuden jätteitä sisältäviä altaita on monissa 
jäsenvaltioissa. Aiemmat kaivosalan katastrofit huomioon ottaen voidaan olettaa, että Unkarin 
tilanne ei ole yksittäistapaus. 

- Onko komissiolla hallussaan luetteloa Euroopassa sijaitsevista muista samankaltaisista 
laitoksista? Jos on, onko luettelo julkisesti saatavilla? Jos ei ole, aikooko komissio 
ehdottaa tällaisen luettelon laatimista?

3. Katastrofin opetukset

Aiemmat kaivosalan katastrofit (Baia Mare Romaniassa vuonna 2000 ja Aznalcóllar 
Espanjassa vuonna 1998) ovat johtaneet kaivannaisteollisuuden jätehuoltoa koskevan 
direktiivin ja ympäristövastuudirektiivin hyväksymiseen, Seveso II -direktiivin tarkistamiseen 
sekä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen laatimiseen 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun 
direktiivin (IPPC-direktiivi) mukaisesti. Näiden säädösten täysimääräinen täytäntöönpano ja 
valvonta on erittäin tärkeää. Unkarin katastrofi on kuitenkin tuonut esiin myös EU:n 
lainsäädännössä olevia merkittäviä aukkoja.

Eurooppalaisilla ympäristötarkastuksilla ei ole edelleenkään oikeusperustaa. Jos EU:n 
lainsäädännön täytäntöönpanoa ei valvota, lainsäädännöllä ei ole vaikutusta. Kansallisilla 
tarkastajilla ei välttämättä ole riittäviä resursseja, pätevyyttä ja riippumattomuutta toteuttaa 
asianmukaisia ja kattavia tarkastuksia, saati taata niiden yhdenmukaisuutta.

Ympäristövastuudirektiivi ei sisällä pakollista rahavakuutta koskevaa järjestelmää, mikä 
horjuttaa saastuttaja maksaa -periaatteen tehokasta täytäntöönpanoa.

Punaliejujätteen luokitteleminen vaaralliseksi komission päätöksessä 2000/532/EC sellaisena 
kuin se on tarkistettuna ("jäteluettelot") yksinomaan punaliejujätteen sisältämien vaarallisten 
aineiden perusteella huomioimatta sen korkeaa pH-arvoa, joka on keskeinen osatekijä, 
vaikuttaa selvästi riittämättömältä. Tämä on osoitus puutteesta joko jäteluettelossa tai aineiden 
luokittelussa, joka perustuu jäteluettelossa viitattuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008 aineiden 
ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta.
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- Aikooko komissio ehdottaa oikeudellista kehystä ympäristölainsäädäntöä koskeville EU:n 
tarkastuksille, joilla varmistetaan valvonnan riippumattomuus ja yhdenmukainen 
toteutus?

- Milloin komissio aikooko ehdottaa ympäristövastuudirektiivin vahvistamista tekemällä 
rahavakuutta koskevat järjestelmät pakollisiksi?

- Aikooko komissio tarkistaa EU:n vaarallisia jätteitä koskevaa luetteloa punaliejujätteen 
luokittelun korjaamiseksi?


