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1. ES tiesību aktu īstenošana Ungārijā
2010. gada 4. oktobrī Ungārijā no bojāta atkritumu rezervuāra izplūda ap 700 000 m3 augsti 
sārmainu sarkano dubļu. Tie appludināja vairākas apdzīvotās vietas, nogalinot vismaz 
9 cilvēkus, ievainojot apmēram 130 cilvēkus (dažus smagā stāvoklī) un piesārņojot vairāk 
nekā 1000 hektāru lauksaimniecības zemes, tostarp četras Natura 2000 teritorijas.

Atkritumu dīķa vienkāršā zemes konstrukcija un atrašanās tuvu ūdenstilpei šķiet pilnīgi 
neatbilstoša, runājot par stabilitāti. Varas iestādes pieņēmušas glābšanas plānus, kuros tikai 
paredzēta sarkano dubļu frakcijas aizvākšanu no rezervuāra, kas ir mazāk nekā puse no 
izplūdušā daudzuma. Par noplūšanu atkārtoti tika ziņots jau gadiem, taču nekas netika darīts.
Šķiet, ka atļauju dambim ir izdevušas vietējās varas iestādes, kurām tomēr nav pietiekamas 
kompetences, lai izvērtētu atbilstību IPNK direktīvai un Ieguves rūpniecības atkritumu 
apsaimniekošanas direktīvai. Teritorijas pārbaudēs neilgi pirms katastrofas acīmredzami 
netika ietverta dambju stabilitātes pārbaude.

- Vai Komisija uzskata, ka ir pārkāpti atbilstošie ES tiesību akti? Ja jā, ko tā ir darījusi vai 
darīs, lai nodrošinātu, ka Ungārijas varas iestādes pilnībā piemēro attiecīgos tiesību 
aktus?
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- Vai Komisija uzskata, ka atbildīgās varas iestādes tika pieļāvušas kļūdas, īpaši attiecībā 
uz teritorijas pārbaudēm?

- Vai Komisija ir gatava izveidot ES darba grupu, lai pienācīgi izvērtētu katastrofu 
Ungārijā un izdarītu no tā secinājumus par to, kā jārīkojas, lai turpmāk izvairītos no 
šādām katastrofām ES?

2. Situācija citās valstīs
Daudzās dalībvalstīs ir sarkano dubļu dīķi vai citi dīķi, kas satur ieguves rūpniecības 
atkritumus. Ņemot vērā agrākās ieguves rūpniecības atkritumu katastrofas, maz ticams, ka 
situācija Ungārijā ir izņēmums.

- Vai Komisija ir veikusi inventarizāciju līdzīgām teritorijām Eiropā? Ja jā, vai šie dati ir 
publiski pieejami? Ja nē, vai Komisija ierosinās veikt šādu inventarizāciju?

3. Secinājumi pēc katastrofas
Pēc agrākajām ieguves rūpniecības atkritumu katastrofām (Baja Mare Rumānijā 2000. gadā, 
Aznalcóllar Spānijā 1998. g a d ā )  tika pieņemta Ieguves rūpniecības atkritumu 
apsaimniekošanas direktīva un Direktīva par atbildību vides jomā, kā arī tika grozīta Seveso II 
direktīva un labāko pieejamo tehnoloģiju atsauces dokumenti saskaņā ar Direktīvu par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (IPNK). Lai arī šo atbilstošo tiesību aktu pilnīga 
īstenošana un ieviešana ir ļoti svarīga, katastrofa Ungārijā arī norāda uz joprojām esošiem 
būtiskiem trūkumiem pašreizējos ES tiesību aktos.

Joprojām nav tiesiska pamata Eiropas pārbaudēm vides jomā. Eiropas tiesību akti ir tikai tik 
labi, cik laba ir to ieviešana. Valstu inspektoriem, iespējams, ļoti pietrūkst nepieciešamo 
resursu, kompetences un neatkarības, lai nodrošinātu atbilstošas un visaptverošas pārbaudes, 
nemaz jau nerunājot par harmonizētiem standartiem šajā sakarā.

Direktīvā par atbildību vides jomā nav noteiktas obligātas finanšu garantijas, tādējādi 
apgrūtinot principa „piesārņotājs maksā” efektīvu piemērošanu.

Pilnīgi neadekvāti šķiet tas, ka saskaņā ar grozīto Komisijas Direktīvu 2000/532/EK 
(„atkritumu saraksts”) sarkano dubļu klasificēšana par bīstamiem ir balstīta tikai uz to sastāvā 
esošām bīstamām vielām, neņemot vērā to augsto pH līmeni, kas ir būtisks rādītājs. Tas 
norāda uz kļūdu vai nu atkritumu sarakstā, vai vielu klasifikācijā saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, uz ko šis 
atkritumu saraksts atsaucas.

- Vai Komisija ierosinās tiesisko regulējumu ES pārbaudēm saistībā ar vides tiesību aktiem, 
lai nodrošinātu, ka pārbaudes ir neatkarīgas un tiek veiktas pēc vienotiem nosacījumiem?

- Kad Komisija ierosinās stiprināt Direktīvu par atbildību vides jomā, nosakot obligātas 
finanšu garantijas?

- Vai Komisija pārskatīs ES bīstamo atkritumu sarakstu, lai labotu ierakstu par 
sarkanajiem dubļiem?


