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B8-0000/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o izkušnjah, pridobljenih iz katastrofe rdečega blata, 
pet let po nesreči na Madžarskem
(2015/0000(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju načel okoljske politike Unije, kot so določena v členu 191 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije1, zlasti načel, da je treba delovati preventivno in da mora 
plačati povzročitelj obremenitve;

– ob upoštevanju Direktive Sveta 91/689/EGS z dne 12. decembra 1991 o nevarnih 
odpadkih2;

– ob upoštevanju Odločbe Komisije 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi 
Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive 
Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama 
nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih 
odpadkih3 (Evropski seznam odpadkov);

– ob upoštevanju Sklepa Komisije 2014/955/EU z dne 18. decembra 2014 o spremembi 
Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta4;

– ob upoštevanju obrazloženega mnenja, ki ga je Evropska komisija junija 2015 poslala 
Madžarski, naj nadgradi okoljevarstvene standarde v nekem drugem obratu z rdečim 
blatom v državi5;

– ob upoštevanju Direktive 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 
2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o 
spremembi Direktive 2004/35/ES6 (direktiva o rudarskih odpadkih);

– ob upoštevanju Priporočila 2001/331/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 
2001 o določitvi najmanjših meril za okoljske inšpekcijske preglede v državah 
članicah7;

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 20. novembra 2008 o reviziji 
Priporočila 2001/331/ES o določitvi najmanjših meril za okoljske inšpekcijske preglede 
v državah članicah8;

                                               
1 UL C 83, 30.3.2010, str. 1.
2 UL L 377, 31.12.1991, str. 20.
3 UL L 226, 6.9.2000, str. 3
4 UL L 370, 30.12.2014, str. 44
5 Evropska komisija – preglednica dejstev: Junijski sveženj odločb o kršitvah: ključne odločitve; 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5162_en.htm
6 UL L 102, 11.4.2006, str. 15
7 UL L 118, 27.4.2001, str. 41
8 UL C 16E, 22.1.2010, str. 67
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– ob upoštevanju Sklepa št. 1386/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. novembra 2013 o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 
„Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“1 (sedmi okoljski akcijski 
program);

– ob upoštevanju Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 
2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode2

(direktiva o okoljski odgovornosti);

– ob upoštevanju Odločbe Komisije 2009/335/ES z dne 20. aprila 2009 o tehničnih 
smernicah za določitev finančne garancije v skladu z Direktivo 2006/21/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih 
dejavnosti3;

– ob upoštevanju študije izvedljivosti Evropske komisije v zvezi s konceptom evropskega 
mehanizma za delitev tveganja v primeru industrijskih nesreč4;

– ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A. ker je 4. oktobra 2010 na Madžarskem popustil zbiralnik odpadnih voda, zaradi česar je 
prišlo do razlitja skoraj milijona kubičnih metrov močno alkalnega rdečega blata, v 
katerem je bilo poplavljeno več vasi, umrlo je deset ljudi, skoraj 150 pa je bilo 
poškodovanih, razlitje pa je onesnažilo obsežno območje, vključno s štirimi območji 
NATURA 2000;

B. ker je rdeče blato nevarni odpadek skladno z Direktivo Sveta 91/689/EGS;

C. ker je v Sklepu Komisije 2014/955/EU izrecno zapisano, da se rdeče blato uvrsti med 
nevarne odpadke, če ni dokazano nasprotno; ker se ta sklep uporablja od 1. junija 2015;

D. ker obstaja tveganje, da je bilo rdeče blato v preteklosti tudi v drugih državah članicah 
napačno uvrščeno med nenevarne odpadke, zaradi česar so bila izdana neustrezna 
dovoljenja;

E. ker je rdeče blato rudarski odpadek skladno z direktivo o rudarskih odpadkih, ki določa 
varnostne zahteve za upravljanje z rudarskimi odpadki, med drugim na podlagi 
najboljših metod, ki so na voljo;

F. ker naj bi Priporočilo 2011/331/ES okrepilo usklajenost in prispevalo k doslednejšemu 
izvajanju in izvrševanju okoljske zakonodaje EU;

                                               
1 UL L 354, 28.12.2013, str. 171
2 UL L 143, 30.4.2004, str. 56
3 UL L 101, 21.4.2009, str. 25
4 Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring 

from industrial accidents. Final report. Evropska komisija, GD ENV, 17. aprila 2013; 
http://ec.europa.eu/environment/archives/liability/eld/eldfund/pdf/Final%20report%20ELD%20Fund%2
0BIO%20for%20web2.pdf
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G. ker je Evropski parlament v resoluciji z dne 20. novembra 2008 izvajanje okoljske 
zakonodaje v državah članicah označil za nepopolno in nedosledno ter pozval Komisijo, 
naj pripravi zakonodajni predlog o okoljskih inšpekcijah;

H. ker je v sedmem okoljskem akcijskem programu zapisano, da bo EU vključila zahteve 
glede inšpekcijskih pregledov in nadzora v širšo okoljsko zakonodajo ter dodatno 
povečala zmogljivosti za podporo pregledom na ravni EU;

I. ker je cilj direktive o okoljski odgovornosti vzpostaviti okvir okoljske odgovornosti na 
podlagi načela „onesnaževalec plača“, direktiva pa določa tudi, da naj države članice z 
ustreznimi gospodarskimi in finančnimi subjekti spodbujajo razvoj instrumentov 
finančnega jamstva in trgov z njimi; ker se v členu 18(2) od Komisije zahteva, naj 
predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu pred 30. aprilom 2014, ki še ni bilo 
posredovano;

J. ker je Komisija leta 2010 v odzivu na katastrofo rdečega blata izjavila, da bo preučila 
možnost uvedbe harmoniziranega obveznega finančnega jamstva še pred pregledom 
direktive o okoljski odgovornosti, načrtovanim za leto 2014;

1. ugotavlja, da je bila katastrofa rdečega blata leta 2010 najresnejša industrijska katastrofa 
na Madžarskem in se ob peti obletnici tega tragičnega dogodka poklanja spominu na 
njegove žrtve;

2. priznava hitro in učinkovito posredovanje nacionalnih organov v odzivu na krizo ter 
obsežno prizadevanje civilne družbe med katastrofo brez primere;

3. spominja, da je Madžarska sprožila mehanizem Unije na področju civilne zaščite in 
sprejela ekipo evropskih strokovnjakov, ki so pripravili priporočila, med drugim o tem, 
kako poiskati najboljše rešitve za odpravo in zmanjšanje škode;

4. ugotavlja, da je katastrofo rdečega blata moč pripisati slabemu izvajanju zakonov EU, 
pomanjkljivim inšpekcijam ter vrzelim v ustrezni zakonodaji EU;

5. ugotavlja, da sta posebej skrb vzbujajoča direktiva o rudarskih odpadkih in Evropski 
seznam odpadkov;

6. je zaskrbljen, ker se podobni kraji nahajajo v več državah članicah; poziva države 
članice, naj zagotovijo, da se izvedejo ustrezni inšpekcijski pregledi;

7. poziva vse države članice, ki imajo rezervoarje z rdečim blatom, naj pregledajo, ali je 
bilo njihovo rdeče blato pravilno kategorizirano kot nevarno, ter čim hitreje popravijo 
vsa dovoljenja, ki temeljijo na napačni kategorizaciji; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bodo države članice ukrepale;

8. meni, da se je bistvenega pomena močneje osredotočiti na preprečevanje nesreč, 
upoštevajoč, da so se podobne okoljske katastrofe zgodile tudi v drugih državah 
članicah;

9. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo svoja prizadevanja za polno izvajanje in 
pravilno uporabo vse ustrezne zakonodaje EU;
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10. poudarja, da je treba okrepiti uporabo najboljših razpoložljivih metod za upravljane z 
rudarskimi odpadki, ter poziva k uporabi tehnologij za suho odstranjevanje odpadkov;

11. poziva Komisijo, naj okrepi raziskave in razvoj na področju preprečevanja nastajanja 
nevarnih odpadkov in njihove obdelave;

12. poziva Komisijo, naj pripravi smernice za izvajanje obremenitvenih testov na obstoječih 
rudnikih z velikimi rezervoarji z jalovino;

13. meni, da so za učinkovito preprečevanje onesnaževanja potrebni stroga pravila za 
okoljske inšpekcijske preglede in ustrezni ukrepi, da se zagotovi njihovo izvajanje;

14. poziva države članice, naj okrepijo nacionalne organe za okoljsko inšpekcijo, da bi jim 
omogočile izvajanje rednih in sistemskih pregledov industrijskih obratov, med drugim 
tako, da jim zagotovijo neodvisnost in ustrezna sredstva, naložijo jasne odgovornosti ter 
da od njih zahtevajo okrepljeno sodelovanje in usklajene ukrepe;

15. poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo nadzor, in sicer na podlagi obstoječih 
zavezujočih in nezavezujočih instrumentov, pri tem pa naj preprečijo nepotrebna 
upravna bremena;

16. ponavlja svoj poziv Komisiji, naj predloži zakonodajni predlog o okoljskih inšpekcijah, 
ki industriji ne bo naložil dodatnega finančnega bremena;

17. poziva Komisijo, naj razširi zavezujoča merila za inšpekcije držav članic, da bodo 
zajemale večji del pravnega reda EU, ter naj vzpostavi zmogljivosti za podporo 
okoljskim inšpekcijam na ravni EU;

18. obžaluje, da Komisija še ni predložila poročila v skladu z direktivo o okoljski 
odgovornosti; poziva Komisijo, naj to stori pred koncem leta 2015;

19. poziva Komisijo, naj preveri, kako se Odločba Komisije 2009/335/ES izvaja v državah 
članicah in ali so pragi za uveljavljene instrumente finančnega jamstva zadostni; poziva 
Komisijo, naj predlaga harmonizirano obvezno finančno jamstvo;

20. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo preglednost finančnih vidikov 
sanacije okoljskih katastrof, vključno s finančnim nadomestilom za žrtve;

21. poudarja, da je pomembno vključiti lokalne organe, državljane in civilno družbo v 
postopek odločanja o odstranjevanju nevarnih odpadkov in v načrtovanje ukrepov za 
zmanjševanje tveganja;

22. poziva odgovorne organe, naj redno obveščajo javnost o razmerah na področju 
onesnaževanja in morebitnih učinkih na živali in rastline ter na zdravje lokalnega 
prebivalstva;

23. poziva Komisijo, naj dodatno razloži koncept evropskega mehanizma za delitev 
tveganja v primeru industrijskih nesreč, ki bo financiran z zavarovalniško premijo, 
harmonizirano na ravni EU, da bi zagotovili takojšnjo in učinkovito finančno pomoč v 
primeru industrijskih katastrof ter pokrili stroške sanacije, ki presegajo obvezno 
finančno jamstvo;
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24. obžaluje, da Solidarnostni sklad Evropske unije ne pokriva industrijskih nesreč;

25. poudarja pomen sodelovanja in solidarnosti na ravni EU v primeru okoljskih in 
industrijskih katastrof;

26. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


