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Относно: Бедствието с червената кал в Унгария

1. Прилагане на законодателството на ЕС в Унгария
На 4 октомври 2010 г. взривът на резервоара с отпадъци в Унгария доведе до 
изтичането на около 700 000 m3 високо алкална червена кал. Тя заля няколко населени 
места, в резултат на което загинаха най-малко 9 души, около 130 бяха ранени (някои в 
критично състояние) и бяха замърсени повече от 1000 хектара земеделска земя, 
включително четири територии от мрежата Натура 2000.

Обикновената земно-насипна конструкция на хвостохранилището и местоположението 
му в близост до река изглеждат очевидно неподходящи по отношение на стабилността 
му.  Изглежда, че органите са одобрили аварийни планове, които предвиждат 
изпускането на част от калта от резервоара в размер на по-малко от половината от 
действително изтеклото количество. През годините неведнъж е съобщавано за течове, 
но не са предприети действия по въпроса. Разрешението за изграждане на дига е дадено 
от местните органи, които обаче нямат компетентността да оценят съответствието с 
Директивата за КПКЗ и Директивата относно управлението на отпадъците от 
миннодобивните индустрии. Направените малко преди бедствието инспекции както 
изглежда не са включвали проверка на стабилността на дигите.
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- Счита ли Комисията, че е било нарушено съответното законодателство на ЕС? 
Ако това е така, какви действия е предприела или ще предприеме, за да гарантира 
пълното прилагане на съответното законодателство от унгарските органи?

- Счита ли Комисията, че компетентните органи не са изпълнили задълженията си, 
най-вече по отношение на инспекциите на обекта? 

- Подготвена ли е Комисията да създаде работна група на ЕС, която да извърши 
подходяща оценка на бедствието в Унгария и да извлече поуките от него по 
отношение на действията, които следва да се предприемат за избягване на 
подобни бедствия в ЕС в бъдеще?

2. Положението в други държави
В много държави-членки има резервоари с червена кал и други хранилища, съдържащи 
отпадъци от миннодобивните индустрии. Предвид предишните бедствия с отпадъци от 
миннодобивната индустрия, положението в Унгария не може да бъде определено като 
изключение. 

- Разполага ли Комисията със списък на подобни обекти в Европа? Ако това е така, 
той достъпен ли е за обществеността? Ако такъв списък не съществува, 
Комисията ще предложи ли съставянето му?

3. Поуки от бедствието
Предишните бедствия, свързани с отпадъци от миннодобивните индустрии (Baia Mare в 
Румъния през 2000 г., Aznalcóllar в Испания през 1998 г.), доведоха до приемането на 
Директивата относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и на 
Директивата относно екологичната отговорност, до изменение на Директивата 
„Севезо II“ и до приемането на справочни документи за определяне на най-добрите 
налични техники съгласно Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването (КПКЗ). Въпреки че пълното прилагане и изпълнение на тези 
законодателни актове е от изключително значение, бедствието в Унгария насочи 
вниманието и към други важни пропуски в настоящото законодателство на ЕС.

Все още не съществува правно основание за европейски екологични проверки. 
Ефективността на европейското законодателство зависи от ефективността на неговото 
прилагане. Националните инспектори може да не разполагат с необходимите ресурси, 
компетентност и независимост, за да гарантират извършването на подходящи и 
широкообхватни проверки, още по-малко да осигурят хармонизиран стандарт в 
проверките.

Директивата относно екологичната отговорност не предвижда задължителни 
финансови гаранции, което от своя страна възпрепятства ефективното прилагане на 
принципа „замърсителят плаща“.

Класифицирането на червената кал като опасна съгласно измененото Решение 
2000/532/ЕО на Комисията („списък на отпадъците“) въз основа единствено на нейното 
съдържание на опасни вещества, без да се вземат предвид високите стойности на pH 
като основен показател, очевидно е неподходящо. Това сочи за недостатъци или в 
списъка на отпадъците, или в класифицирането на веществата съгласно Регламент (ЕО) 
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№ 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и 
смеси, за които се отнася списъкът с отпадъци.

- Комисията ще предложи ли правна рамка за инспекции на ЕС за спазване на 
законодателството в областта на околната среда, за да гарантира, че 
извършваните инспекции са независими и следват едни и същи условия?

- Кога Комисията ще предложи изменение на директивата относно екологичната 
отговорност, така че финансовите гаранции да станат задължителни?

- Комисията ще преразгледа ли списъка на ЕС на опасните отпадъци, за да коригира 
класифицирането на червената кал?


