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1. ES teisės aktų įgyvendinimas Vengrijoje
2010 m. spalio 4 d. sugriuvus atliekų saugyklai Vengrijoje išsiliejo 700 000 kubinių metrų itin 
didelio šarmingumo raudonojo dumblo. Jis užtvindė kelias gyvenvietes, žuvo mažiausiai 
devyni žmonės, apie 130 žmonių sužeista (kai kurių būklė labai sunki) ir užteršta daugiau nei 
1 000 hektarų žemės ūkio paskirties žemės, įskaitant keturias „NATURA 2000“ vietoves.

Netoli upelio esančios atliekų saugyklos nesudėtinga žemės konstrukcija yra akivaizdžiai 
nepakankamai tvirta. Valdžios institucijos yra patvirtinusios nepaprastosios padėties planus, 
kuriuose numatytos priemonės, taikytinos tik nedideliam iš saugyklos į aplinką patekusiam 
raudonojo dumblo kiekiui, kuris neviršija nė pusės išsiliejusio kiekio. Panašu, kad 
pastaraisiais metais buvo nuolat gaunama pranešimų apie į aplinką patekusias atliekas, tačiau 
jokių veiksmų nebuvo imtasi. Panašu, kad leidimą saugyklos pylimų sutvirtinimo statybai 
išdavė vietos valdžios institucijos, kurioms, deja, trūksta kompetencijos vertinti atitiktį TIPK 
direktyvai ir kasybos atliekų direktyvai. Prieš pat nelaimę atliekant saugyklos patikrinimą jos 
pylimų tvirtumas greičiausiai nebuvo patikrintas.

- Ar Komisija mano, kad buvo pažeisti atitinkami ES teisės aktai? Jei taip, kokių veiksmų ji 
ėmėsi ar imsis siekdama užtikrinti, kad Vengrijos valdžios institucijos visapusiškai taikytų 
atitinkamus teisės aktus?
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- Ar Komisija mano, kad kompetentingos valdžios institucijos netinkamai dirbo, visų pirma 
atliekant saugyklos patikrinimą?

- Ar Komisija pasirengusi sudaryti ES darbo grupę, kuri tinkamai įvertintų Vengrijoje 
įvykusią nelaimę ir pasinaudotų ja kaip pamoka apie veiksmus, būtinus norint išvengti 
tokių nelaimių ES ateityje?

2. Padėtis kitose valstybėse
Daugelyje valstybių narių yra raudono molio saugyklų ar kitokių gavybos pramonės atliekų 
pripildytų saugyklų. Kadangi anksčiau yra įvykusi ne viena kasybos atliekų sukelta nelaimė, 
Vengrijoje susiklosčiusi padėtis nėra išskirtinė.

- Ar Komisija turi panašių Europoje esančių saugyklų aprašą? Jei taip, ar jis viešai 
paskelbtas? Jei ne, ar ji siūlytų tokį aprašą parengti?

3. Tai, ko pasimokyta iš nelaimės
Po to, kai 2000 m. Baja Marėje, Rumunija, o 1998 m. Asnalkoljare, Ispanija, dėl kasybos 
atliekų kilo nelaimės, buvo priimta kasybos atliekų direktyva, direktyva dėl atsakomybės už 
aplinkos apsaugą, iš dalies pakeista Seveso II direktyva ir pagal direktyvą dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) parengti geriausios prieinamos technologijos 
informaciniai dokumentai. Nors labai svarbu visapusiškai įgyvendinti minėtus susijusius 
teisės aktus ir vykdyti juose nustatytus reikalavimus, Vengrijoje įvykusi nelaimė taip pat rodo 
svarbias šiuo metu taikomų ES teisės aktų spragas.

Europoje atliekamų su aplinka susijusių patikrinimų teisinis pagrindas iki šiol nenustatytas.
Europos teisės aktai yra tik tada geri, kiek jie yra tinkamai įgyvendinami. Nacionaliniams 
inspektoriams gali trūkti būtiniausių išteklių, kompetencijos ir savarankiškumo, kad galėtų 
užtikrinti tinkamų ir išsamių patikrinimų atlikimą, jau nekalbant apie suderintus tokių 
patikrinimų standartus.

Direktyvoje dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą nėra nustatytas reikalavimas suteikti 
finansines garantijas, todėl principas „teršėjas moka“ nėra veiksmingai taikomas.

Priskirti raudonąjį dumblą pavojingoms medžiagoms pagal iš dalies pakeistą Komisijos 
sprendimą 2000/532/EB (atliekų sąrašas) remiantis vien tik tuo, kad jame yra pavojingų 
cheminių medžiagų, ir neatsižvelgiant į didelę pH vertę, kuri yra esminis rodiklis, akivaizdžiai 
nepakanka. Tai rodo, kad atliekų sąrašas yra neteisingas, arba kad medžiagos neteisingai 
klasifikuojamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, į kurį daroma nuoroda atliekų sąraše.

- Ar Komisija pasiūlys aplinkai skirtų teisės aktų įgyvendinimo patikrinimų ES lygmenyje 
teisės sistemą siekiant užtikrinti, kad patikrinimai būtų nepriklausomai atliekami laikantis 
vienodų sąlygų?

- Kada Komisija pasiūlys griežtinti direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą 
nuostatas nustatant reikalavimą suteikti finansines garantijas?

- Ar Komisija patikslins ES pavojingų atliekų sąrašą ir ištaisys klaidą dėl raudonojo molio 
įtraukimo į sąrašą?


