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Zadeva: Nesreča na Madžarskem, povezana z izlitjem rdečega blata

1. Izvajanje zakonodaje EU na Madžarskem
4. oktobra 2010 se je na Madžarskem iz poškodovanega rezervoarja izlilo kakih 700.000 
kubičnih metrov izjemno alkalnega rdečega blata. Blato je preplavilo več naselij, pri čemer je 
umrlo najmanj 9 ljudi, 130 je bilo poškodovanih (nekateri so v kritičnem stanju), onesnaženih 
pa je več kot 1000 hektarjev kmetijskih površin, vključno s štirimi območji NATURA 2000.

Preprost, iz zemlje zgrajen zbiralnik odpadnih snovi tik ob potoku je očitno neustrezen z 
vidika stabilnosti.  Oblasti so menda odobrile načrte za ukrepanje ob nesrečah, v katerih bi se 
izlil le majhen del rdečega blata iz rezervoarja, torej manj kot polovica tega, kar se je 
dejansko izlilo. Po nekaterih navedbah naj bi v preteklosti večkrat poročali o iztekanju blata, 
vendar ni nihče ukrepal. Zdi se, da so dovoljenje za nasip izdali lokalni organi, ki nimajo 
ustreznih kompetenc za oceno skladnosti z direktivo IPPC o celovitem preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja ter z direktivo o odpadkih iz rudarskih dejavnosti. Med 
inšpekcijskimi pregledi malo pred nesrečo menda ni bila pregledana stabilnost jezov.

- Ali je bila po mnenju Komisije kršena zadevna zakonodaja EU? Če da, s kakšnimi ukrepi 
je ali bo Komisija zagotovila, da bodo madžarske oblasti v celoti izvajale veljavno 
zakonodajo na tem področju?
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- Ali so po mnenju Komisije pristojni organi storili kako napako, zlasti v zvezi z 
inšpekcijskimi pregledi objekta?

- Ali je Komisija pripravljena ustanoviti delovno skupino EU, ki bo ustrezno ocenila 
nesrečo na Madžarskem in na podlagi tega primera ugotovila, kako se je mogoče v 
prihodnje izogniti takim nesrečam v EU?

2. Razmere v drugih državah
Zbiralniki rdečega blata ali drugih odpadkov iz ekstraktivnih dejavnosti so v številnih državah 
članicah. Glede na pretekle nesreče, povezane z odpadki iz rudarstva, bi težko trdili, da so 
razmere na Madžarskem izjema.

- Ali ima Komisija seznam podobnih objektov v Evropi? Če da, ali je ta javno dostopen? Če 
ne, ali bo Komisija predlagala vzpostavitev takega seznama?

3. Nauk te nesreče
Po preteklih nesrečah, povezanih z rudarstvom (v kraju Baia Mare v Romuniji leta 2000, v 
kraju Aznalcóllar v Španiji leta 1998), sta bili sprejeti direktiva o odpadkih iz rudarstva in 
direktiva o okoljski odgovornosti, spremenjeni pa so bili direktiva Seveso II in referenčni 
dokumenti o najboljših razpoložljivih tehnologijah v okviru direktive o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (IPCC). Medtem ko sta izvajanje in izvrševanje 
te zakonodaje ključnega pomena, pa nesreča na Madžarskem razkriva pomembne vrzeli v 
obstoječi zakonodaji EU.

Še vedno ni pravne podlage za evropske okoljske inšpekcijske preglede. Vendar pa je 
uspešnost evropske zakonodaje odvisna od njenega izvajanja. Nacionalni inšpektorji morda 
nimajo na voljo dovolj sredstev, kompetenc in neodvisnosti, da bi lahko zagotovili ustrezne in 
celovite inšpekcijske preglede ali celo dosegali poenotene standarde na tem področju.

Direktiva o okoljski odgovornosti ne uvaja obveznih finančnih jamstev, kar spodkopava 
učinkovito izvajanje načela „onesnaževalec plača“.

V skladu z Odločbo Komisije 2000/532/ES, z vsemi spremembami („seznam odpadkov“), je 
rdeče blato med nevarne snovi uvrščeno le zaradi vsebnosti nevarnih snovi, ne pa tudi zaradi 
visoke vrednosti pH, ki je ključni parameter, zato se zdi taka klasifikacija očitno neustrezna. 
To kaže bodisi na pomanjkljivosti seznama odpadkov ali pa klasifikacije snovi v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, na katero 
se seznam odpadkov sklicuje.

- Ali bo Komisija predlagala pravni okvir za inšpekcijske preglede, predvidene v okoljski 
zakonodaji, na ravni EU, da se zagotovi neodvisnost inšpekcijskih pregledov pod enakimi 
pogoji?

- Kdaj bo Komisija predlagala uvedbo obveznih finančnih jamstev, da bi tako direktiva o 
okoljski odgovornosti dobila večjo težo?

- Ali bo Komisija pregledala seznam nevarnih odpadkov na ravni EU in popravila 
klasifikacijo rdečega blata?


