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Θέμα: Η καταστροφή από την ερυθρά ιλύ στην Ουγγαρία

1. Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στην Ουγγαρία
Στις 4 Οκτωβρίου 2010, η κατάρρευση δεξαμενής αποβλήτων στην Ουγγαρία προκάλεσε την 
έκλυση περίπου 700.000 m3 εξαιρετικά αλκαλικής ερυθράς ιλύος. Πλημμύρισε αρκετούς 
οικισμούς, προξενώντας τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων, τον τραυματισμό περίπου 130 
ατόμων (ορισμένα εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση) και τη ρύπανση 
γεωργικής έκτασης άνω των 1000 εκταρίων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων τοποθεσιών 
που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000.

Η απλή χωμάτινη κατασκευή της λίμνης λυμάτων επεξεργασίας και η θέση της τελευταίας 
πλησίον μικρού ποταμού κρίνονται σαφώς ακατάλληλες όσον αφορά τη σταθερότητά της. 
Κατά τα φαινόμενα, οι αρχές ενέκριναν σχέδια έκτακτης ανάγκης που προέβλεπαν την 
έκλυση μέρους μόνο της ερυθράς ιλύος από τη δεξαμενή, η οποία αντιστοιχεί σε λιγότερο 
από το ήμισυ της ποσότητας που έχει διαρρεύσει. Λέγεται ότι έχουν αναφερθεί 
επανειλημμένως διαρροές κατά το παρελθόν, ωστόσο δεν έχουν ληφθεί μέτρα. Η άδεια για 
την κατασκευή των αναχωμάτων φαίνεται να έχει χορηγηθεί από τις τοπικές αρχές, οι οποίες 
όμως δεν είναι αρμόδιες να αξιολογούν τη συμμόρφωση με την οδηγία ΟΠΕΡ και την οδηγία 
για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας. Πιθανολογείται δε ότι οι επιθεωρήσεις του 
χώρου λίγο πριν από την καταστροφή δεν περιελάμβαναν επιθεώρηση της σταθερότητας των 
φραγμάτων.
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- Θεωρεί η Επιτροπή ότι έχει παραβιαστεί η συναφής νομοθεσία της ΕΕ; Εάν ναι, ποια μέτρα 
έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει ώστε να διασφαλισθεί η πλήρης εφαρμογή της συναφούς 
νομοθεσίας από τις ουγγρικές αρχές;

- Εκτιμά η Επιτροπή ότι υπήρξε ενδεχομένως ολιγωρία εκ μέρους των αρμόδιων αρχών, 
ιδίως όσον αφορά τις επιθεωρήσεις του χώρου; 

- Είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να συγκροτήσει ομάδα εργασίας της ΕΕ για τη δέουσα 
εκτίμηση της καταστροφής στην Ουγγαρία και να αντλήσει συναφώς διδάγματα ως προς τα 
απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προς αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων 
καταστροφών σε ολόκληρη την ΕΕ;

2. Η κατάσταση σε άλλες χώρες
Δεξαμενές ερυθράς ιλύος ή άλλες λίμνες λυμάτων επεξεργασίας που περιέχουν απόβλητα της 
εξορυκτικής βιομηχανίας υπάρχουν σε πολλά κράτη μέλη. Λαμβανομένων υπόψη 
προγενέστερων καταστροφών από εξορυκτικά απόβλητα, είναι μάλλον απίθανο η κατάσταση 
στην Ουγγαρία να αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. 

- Έχει προβεί η Επιτροπή σε απογραφή αυτών των χώρων στην Ευρώπη; Εάν ναι, είναι 
διαθέσιμη στο κοινό;  Εάν όχι, προτίθεται να προτείνει τη διενέργεια μιας τέτοιας 
απογραφής;

3. Διδάγματα από την καταστροφή
Προγενέστερες καταστροφές από εξορυκτικές δραστηριότητες (Baia Mare στη Ρουμανία το 
2000, Aznalcóllar στην Ισπανία το 1998) οδήγησαν στην έγκριση της οδηγίας για τα 
απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας, στην έγκριση της οδηγίας για την περιβαλλοντική 
ευθύνη, σε τροποποίηση της οδηγίας SEVESO II και στην κατάρτιση εγγράφων αναφοράς 
βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας δυνάμει της οδηγίας σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ). Μολονότι η πλήρης εφαρμογή και επιβολή 
των ανωτέρω συναφών νομοθετικών πράξεων είναι καίριας σημασίας, η καταστροφή στην 
Ουγγαρία επισημαίνει εξίσου σημαντικά κενά, τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν στην 
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.

Εξακολουθεί να μην υπάρχει νομική βάση για ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις. Η 
αρτιότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας κρίνεται από την άρτια επιβολή της. Είναι πολύ 
πιθανόν οι εθνικοί επιθεωρητές να μην διαθέτουν τους πόρους, την αρμοδιότητα και την 
ανεξαρτησία που απαιτούνται για τη διασφάλιση κατάλληλων και ολοκληρωμένων 
επιθεωρήσεων, πόσω μάλλον να παράσχουν συναφή εναρμονισμένα πρότυπα.

Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη δεν καθιστά υποχρεωτικές τις χρηματοοικονομικές 
ασφαλίσεις, υπονομεύοντας κατά τον τρόπο αυτόν την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής 
«ο ρυπαίνων πληρώνει».

Η ταξινόμηση της ερυθράς ιλύος, σύμφωνα με την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής 
όπως τροποποιήθηκε («κατάλογος αποβλήτων»), ως επικίνδυνης με βάση αποκλειστικά την 
περιεκτικότητά της σε επικίνδυνες ουσίες κρίνεται προφανώς ανεπαρκής, διότι δεν 
λαμβάνεται υπόψη ως κρίσιμη παράμετρος η υψηλή τιμή του pH της. Τούτο καταδεικνύει 
αστοχία είτε στον κατάλογο αποβλήτων είτε στην ταξινόμηση των ουσιών σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία 
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των ουσιών και των μειγμάτων, στον οποίο παραπέμπει ο κατάλογος αποβλήτων.

- Προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει νομικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή κοινοτικών 
επιθεωρήσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ούτω ώστε να διασφαλισθεί η 
ανεξαρτησία των επιθεωρήσεων και η διενέργειά τους υπό ενιαίους όρους;

- Πότε προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει την ενίσχυση της οδηγίας για την περιβαλλοντική 
ευθύνη ώστε να καταστούν υποχρεωτικές οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις;

- Σκοπεύει η Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κοινοτικό κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων 
ώστε να διορθωθεί η καταχώριση της ερυθράς ιλύος;


