
CM\838009NL.doc PE452.632v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

4.11.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN
(0013/2010)

Vraag voor het vragenuur in de commissies 0013/2010
ingediend overeenkomstig artikel 197 van het Reglement
door Satu Hassi

Betreft: De slibramp in Hongarije

1. Uitvoering van EU-wetgeving in Hongarije
Op 4 oktober 2010 kwam bij de ineenstorting van een afvalreservoir in Hongarije ongeveer 
700 000 m3 sterk alkalisch slib vrij. Hierdoor overstroomden verschillende dorpen, waarbij 
ten minste 9 doden vielen, ongeveer 130 mensen gewond raakten (van wie sommige in 
kritieke toestand verkeren), en meer dan 1 000 hectare bouwland vervuild raakte, waaronder 
vier NATURA 2000-gebieden.

Door de eenvoudige constructie van het afvalreservoir in de grond en de locatie hiervan dicht 
bij een kreek lijkt de stabiliteit duidelijk onvoldoende gewaarborgd te zijn. Autoriteiten 
zouden goedkeuring hebben verleend aan noodplannen waarin rekening werd gehouden met 
het vrijkomen van slechts een fractie van het slib uit het reservoir, minder dan de helft van 
wat is vrijgekomen. Naar verluidt is er al jaren herhaaldelijk melding gemaakt van lekkages, 
maar er is geen actie ondernomen. De vergunning voor de indamming zou zijn verleend door 
de lokale autoriteiten, die echter niet bevoegd zijn om de naleving van de IPPC-richtlijn en de 
richtlijn betreffende mijnafval te beoordelen. Bij inspecties die kort voor de ramp op de 
locatie hebben plaatsgevonden, zou de stabiliteit van de dammen niet zijn gecontroleerd.

- Is de Commissie van mening dat de relevante EU-wetgeving is geschonden? Zo ja, welke 
actie is of zal dan worden ondernomen om volledige toepassing van relevante wetgeving 
door de Hongaarse autoriteiten te waarborgen?
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- Is de Commissie van mening dat de bevoegde autoriteiten op enigerlei wijze hebben 
gefaald, in het bijzonder op het gebied van inspecties op de locatie?

- Is de Commissie bereid om een EU-taskforce in te stellen om de ramp in Hongarije naar 
behoren te onderzoeken en hieruit lessen te trekken voor acties die moeten worden 
ondernomen om in de toekomst dergelijke rampen in de EU te voorkomen?

2. Situatie in andere landen
Er zijn in veel lidstaten slibreservoirs of andere reservoirs met afval van winningindustrieën 
aanwezig. Gelet op vroegere rampen met mijnafval is het onwaarschijnlijk dat de situatie in 
Hongarije een uitzondering vormt.

- Beschikt de Commissie over een inventaris van vergelijkbare locaties in Europa? Zo ja, is 
deze openbaar? Zo nee, is de Commissie dan van plan om een voorstel te doen voor het 
opzetten van een dergelijke inventaris?

3. Lessen die uit de ramp kunnen worden getrokken
Eerdere mijnrampen (Baia Mare in Roemenië in 2000, Aznalcóllar in Spanje in 1998) hebben 
geleid tot het aannemen van de richtlijn betreffende mijnafval, het aannemen van de richtlijn 
betreffende milieuaansprakelijkheid, tot een wijziging van de Seveso II-richtlijn en tot 
referentiedocumenten voor best beschikbare technologie krachtens de richtlijn inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC). Hoewel de volledige 
uitvoering en handhaving van deze relevante wetten van cruciaal belang is, toont de 
Hongaarse ramp ook aan dat er in de huidige EU-wetgeving nog steeds belangrijke leemten 
bestaan.

Er bestaat nog steeds geen wettelijke basis voor Europese milieu-inspecties. De Europese 
wetgeving is slechts zo goed als de handhaving hiervan. Nationale inspecteurs beschikken 
misschien niet over de nodige middelen, bevoegdheid en onafhankelijkheid om te kunnen 
waarborgen dat er passende en uitgebreide inspecties worden verricht, laat staan om hiervan 
een geharmoniseerde standaard te bieden.

In de richtlijn betreffende milieuaansprakelijkheid staan geen verplichtingen op het gebied 
van financiële zekerheden, waardoor een effectieve toepassing van het ‘vervuiler betaalt’-
beginsel wordt ondermijnd.

De classificatie van slib volgens de Beschikking van de Commissie 2000/532/EG, gewijzigd 
(“lijst van afvalstoffen”), als gevaarlijk louter op basis van de gevaarlijke stoffen die het 
bevat, zonder rekening te houden met de hoge pH-waarde als cruciale parameter, lijkt 
duidelijk inadequaat. Dit duidt op een fout in de lijst van afvalstoffen of in de classificatie van 
stoffen volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en 
verpakking van stoffen en mengsels, waarnaar de lijst van afvalstoffen verwijst.

- Is de Commissie van plan een voorstel te doen voor een wettelijk kader voor EU-
inspecties van milieuwetgeving, om ervoor te zorgen dat de inspecties onafhankelijk zijn 
en op basis van uniforme voorwaarden worden verricht?
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- Wanneer is de Commissie voornemens een voorstel te doen voor het versterken van de 
richtlijn betreffende milieuaansprakelijkheid, om te zorgen dat financiële garanties 
verplicht worden gesteld?

- Heeft de Commissie plannen voor herziening van de EU-lijst van gevaarlijke afvalstoffen 
om de classificatie van slib te corrigeren?


