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Předmět: Katastrofa jménem červený kal v Maďarsku

1. Uplatňování právních předpisů EU v Maďarsku
Dne 4. října 2010 uniklo při poruše odkalovací nádrže v Maďarsku asi 700 000 m3 vysoce 
alkalického červeného kalu. Tento kal zaplavil několik vesnic, zabil nejméně 9 osob, zranil 
asi 130 lidí (někteří jsou v kritickém stavu) a znečistil více než 1 000 hektarů zemědělské 
půdy, včetně čtyř oblastí NATURA 2000.

Způsob konstrukce odkalovací nádrže a její umístění poblíž potoka jsou zjevně nevhodné z 
hlediska její stability.  Příslušné orgány zřejmě schválily nouzové plány, které počítaly s 
únikem pouze části červeného kalu z nádrže – méně než poloviny toho, co ve skutečnosti 
vyteklo. Úniky kalu byly údajně opakovaně hlášeny celé roky, ale nebyla přijata žádná 
opatření. Místní orgány, které vydaly povolení pro stavbu hráze, však nejsou způsobilé pro 
posouzení dodržování směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) a 
směrnice o důlních odpadech. Kontroly na místě krátce před havárií očividně nezahrnovaly 
kontrolu stability hráze.

- Domnívá se Komise, že došlo k porušení příslušných právních předpisů EU? Pokud ano, 
jaká opatření Komise přijala nebo přijme, aby bylo zajištěno plné uplatnění příslušných 
právních předpisů maďarskými orgány?
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- Domnívá se Komise, že došlo k pochybení ze strany příslušných orgánů, zejména pokud 
jde o kontrolu dotyčného místa? 

- Je Komise připravena ustavit pracovní skupinu EU, která by katastrofu v Maďarsku řádně 
vyhodnotila a vyvodila z ní závěry týkající se opatření, která je třeba přijmout, aby v EU k 
takovým katastrofám v budoucnu již nedocházelo?

2. Situace v ostatních zemích
Odkalovací nádrže na červený kal nebo jiné nádrže s odpadem z těžebního průmyslu se 
nacházejí v mnoha členských státech. Vzhledem k předchozím katastrofám způsobeným 
těžebním odpadem je nepravděpodobné, že situace v Maďarsku představuje výjimku. 

- Má Komise seznam podobných míst v Evropě? Pokud ano, je tento seznam veřejně 
přístupný? Pokud ne, navrhne Komise sestavení takového seznamu?

3. Poučení z havárie
Předchozí katastrofy související s těžbou (Baia Mare v Rumunsku v roce 2000, Aznalcóllar ve 
Španělsku v roce 1998) vedly k přijetí směrnice o důlních odpadech, přijetí směrnice o 
odpovědnosti za životní prostředí, ke změně směrnice Seveso II a k referenčním dokumentům 
o nejlepších dostupných technologiích podle směrnice o integrované prevenci a omezování 
znečištění (IPPC). Plné uplatňování a prosazování těchto příslušných předpisů má zásadní 
význam, avšak maďarská havárie také ukazuje na důležité mezery ve stávajících právních 
předpisech EU.

Pro evropské kontroly životního prostředí dosud není žádný právní základ. Evropské právní 
předpisy jsou dobré pouze v míře, v jaké je možné je vymáhat. Vnitrostátním inspektorům se 
nemusí dostávat potřebných zdrojů, způsobilosti a nezávislosti, aby zajistili přiměřené a 
zevrubné kontroly, natož aby zaručili jejich harmonizovanou normu.

Podle směrnice o odpovědnosti za životní prostředí nejsou finanční záruky povinné, čímž je 
narušeno účinné uplatňování zásady „znečišťovatel platí“.

Klasifikace červeného kalu podle rozhodnutí Komise 2000/532/ES ve znění pozdějších 
předpisů („seznam odpadů“) jako nebezpečného výhradně na základě obsahu nebezpečných 
látek v tomto kalu, aniž je jako zásadní parametr zohledněna vysoká hodnota pH tohoto kalu, 
je zjevně nepřiměřená. Ukazuje to buď na nedostatky v seznamu odpadů, nebo na nedostatky 
v klasifikaci látek podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a 
směsí, k němuž se seznam odpadů vztahuje.

- Navrhne Komise právní rámec pro kontroly EU týkající se právních předpisů pro životní 
prostředí, aby zajistila nezávislost kontrol a jejich provádění za jednotných podmínek?

- Kdy navrhne Komise posílení směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, aby finanční 
záruky byly povinné?

- Provede Komise revizi seznamu nebezpečných odpadů EU s cílem upravit záznam týkající 
se červeného kalu?


