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1. ELi õigusaktide rakendamine Ungaris
4. oktoobril 2010. aastal voolas Ungaris jäätmehoidla seina purunemise tõttu välja ligikaudu 
700 000 m3 tugevalt leeliselist punast muda. See ujutas üle mitmed asulad, põhjustades 
seejuures vähemalt 9 inimese surma, vigastades ligikaudu 130 inimest (kellest mõned on 
kriitilises seisundis) ning reostas rohkem kui 1000 hektarit põllumajandusmaad, sealhulgas 
neli NATURA 2000 ala.

Settebasseini ebastabiilsust arvestades on maa lihtne konstruktsioon ning liiga jõelähedane 
asukoht ilmselgelt sobimatud. Näib, et ametiasutused on heaks kiitnud hädaolukorra 
lahendamise plaani, milles on arvestatud ainult murdosa punase muda vabanemisega 
jäätmehoidlast, mida on vähem kui pool tegelikult vabanenud muda kogusest. Väidetavalt oli 
leketest aastate jooksul korduvalt teatatud, kuid midagi ei võetud ette. Tundub, et loa tammi 
rajamiseks andis kohalik omavalitsus, kellel puudub siiski vajalik pädevus, et kontrollida 
IPPC-direktiivi ja kaevandusjäätmete direktiivi täitmist. Jäätmehoidla kontrollimisel veidi 
enne katastroofi ilmselt ei kontrollitud tammide püsivust.

- Kas komisjon on arvamusel, et rikuti asjaomaseid ELi õigusakte? Kui jah, siis milliseid 
meetmeid on komisjon võtnud või kavatseb võtta, et tagada asjaomaste õigusaktide täielik 
kohaldamine Ungari ametiasutuste poolt?
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- Kas komisjon on arvamusel, et tegemist on pädevate ametiasutuste eksimusega, eelkõige 
seoses jäätmehoidla kontrollimisega? 

- Kas komisjon on teinud ettevalmistusi ELi töökonna loomiseks, et Ungari katastroofi 
õigesti hinnata ja sellest järeldusi teha, milliseid meetmeid on vaja võtta, et tulevikus 
selliseid katastroofe ELis vältida?

2. Olukord teistes riikides
Punase muda settebasseine ja muid settebasseine, mis sisaldavad kaevandustööstuste 
jäätmeid, on paljudes liikmesriikides. Võttes arvesse varasemaid kaevandusjäätmetega seotud 
katastroofe, on üsna ebatõenäoline, et olukord Ungaris on erand. 

- Kas komisjonil on olemas nimestik teistest sarnastest jäätmehoidlatest Euroopas? Kui jah, 
siis kas see on avalikkusele kättesaadav? Kui ei, siis kas komisjon teeb ettepaneku sellise 
nimestiku koostamiseks?

3. Katastroofi õppetunnid
Varasemad kaevanduskatastroofid (Baia Mare Rumeenias 2000. aastal ja Aznalcóllar 
Hispaanias 1998. aastal) on viinud kaevandusjäätmete direktiivi ja keskkonnavastutust 
käsitleva direktiivi vastuvõtmiseni, Seveso II direktiivi muutmiseni ning viitedokumentideni 
parima võimaliku tehnika kohta saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivi (IPPC) 
raames. Samal ajal, kui nende vastavate seaduste täielik rakendamine ja täitmine on otsustava 
tähtsusega, viitab Ungari katastroof olulistele lõhedele kehtivates ELi õigusaktides.

Euroopa keskkonnajärelevalvel ei ole endiselt õiguslikku alust. Euroopa õigusaktid on üksnes 
nii head, kui hea on nende täitmine. Siseriiklikel inspektoritel võivad puududa vajalikud 
vahendid, vajalik pädevus ja sõltumatus kohase ja igakülgse järelevalve tagamiseks, 
rääkimata sellest tuleneva ühtlustatud standardi pakkumiseks.

Keskkonnavastutust käsitleva direktiivi kohaselt ei ole rahalised tagatised kohustuslikud, 
mistõttu see õõnestab põhimõtte, et saastaja maksab, tõhusat rakendamist.

Punase muda klassifitseerimine ohtlikuks vastavalt komisjoni muudetud otsusele 
2000/532/EÜ (jäätmeloend), võttes aluseks vaid selle ohtlike ainete sisalduse ning jättes 
arvestamata selle kõrget pH taset kui üliolulist parameetrit, on ilmselgelt ebapiisav. See 
näitab, et jäätmeloend või ainete klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008, 
mis käsitleb ainete ja segude liigitamist, märgistamist ja pakendamist ning millele viitab ka 
jäätmeloend, on läbi kukkunud.

- Kas komisjon kavatseb teha ettepaneku keskkonnaalaste õigusaktide ELi järelevalve 
õigusliku raamistiku kohta, mis tagaks, et järelevalve oleks sõltumatu ja viiakse läbi 
ühtsetel tingimustel?

- Millal kavatseb komisjon teha ettepaneku keskkonnavastutust käsitleva direktiivi 
tugevdamiseks, muutes rahalised tagatised kohustuslikuks?

- Kas komisjoni vaatab üle ELi ohtlike jäätmete loendisse paranduste tegemiseks ja punase 
muda lisamiseks?


