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Dotyczy: Katastrofy na Węgrzech spowodowanej przez czerwony szlam

1. Wdrożenie prawodawstwa UE na Węgrzech
4 października 2010 r. pęknięcie zbiornika na odpady na Węgrzech spowodowało 
wypłynięcie 700 000 m3 wysoce zasadowego czerwonego szlamu. Zalał on kilka osiedli 
powodując śmierć co najmniej dziewięciu osób oraz obrażenia u około 130 osób (niektóre z 
nich znajdują się w stanie krytycznym), jak również zanieczyszczając ponad 1000 hektarów 
ziemi uprawnej, w tym cztery obszary NATURA 2000.

Zbiornik ten jest prostą budowlą ziemną i jest położony blisko zatoki, co wydaje się 
niewłaściwym rozwiązaniem jeśli chodzi o jego stabilność. Zatwierdzone przez władze plany 
awaryjne zakładają wypłynięcie jedynie niewielkiej ilości czerwonego szlamu ze zbiornika –
mniej niż połowy ilości, która wypłynęła w omawianym przypadku. Podobno na przestrzeni 
lat regularnie odnotowywano przecieki, jednak nie podjęto żadnych środków, aby temu 
zapobiec. Lokalne władze wyraziły zgodę na budowę wału, jednak nie posiadały one 
odpowiednich kompetencji pozwalających na dokonanie oceny, czy czynność ta byłaby 
zgodna z dyrektywą dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli oraz dyrektywą w sprawie odpadów kopalnianych. Kontrole przeprowadzone na 
miejscu krótko przed katastrofą prawdopodobnie nie uwzględniały kontroli stabilności 
wałów.
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- Czy Komisja uważa, że nie zastosowano się do przepisów odnośnego prawodawstwa? 
Jeśli tak, jakie czynności podjęła lub podejmie w celu dopilnowania, aby węgierskie 
władze przestrzegały wszystkich przepisów odnośnego prawodawstwa.

- Czy Komisja uważa, że właściwe władze popełniły jakikolwiek błąd, zwłaszcza podczas 
przeprowadzania kontroli przedmiotowego miejsca? 

- Czy Komisja jest gotowa powołać unijną grupę zadaniową mającą na celu 
przeprowadzenie właściwej analizy katastrofy na Węgrzech oraz wyciągnąć na jej 
podstawie wnioski, które pozwoliłyby zadecydować, jakie środki należy przedsięwziąć w 
celu uniknięcia takich katastrof w przyszłości na terenie UE?

2. Sytuacja w innych państwach
W wielu państwach członkowskich znajdują się zbiorniki z czerwonym szlamem lub 
odpadami przemysłu wydobywczego. Z uwagi na to, że katastrofy spowodowane odpadami 
przemysłu wydobywczego miały już miejsce, Węgry nie wydają się wyjątkiem. 

- Czy Komisja posiada spis podobnych miejsc w Europie? Jeśli tak, to czy jest on publicznie 
dostępny? Jeśli nie, czy zaproponuje sporządzenie takiego spisu?

3. Wnioski z katastrofy
Poprzednie katastrofy górnicze (Baia Mare w Rumunii w 2000 r., Aznalcóllar w Hiszpanii w 
1998 r.) doprowadziły do przyjęcia dyrektywy w sprawie odpadów kopalnianych, dyrektywy 
w sprawie odpowiedzialności za środowisko, wprowadzenie zmian do dyrektywy Saveso II 
oraz sporządzenie dokumentów referencyjnych dotyczących najlepszych z dostępnych 
technologii na podstawie dyrektywy dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli. Poza tym, że całkowite wdrożenie oraz wprowadzenie w 
życie odnośnych aktów prawnych jest niezwykle ważne, węgierska katastrofa zwraca uwagę 
na istotne luki w bieżącym prawodawstwie unijnym.

Nadal nie dostarcza ono podstaw prawnych dla przeprowadzania unijnych kontroli 
środowiskowych. Europejskie prawodawstwo ma sens tylko wtedy, gdy jest ono 
egzekwowane. Inspektorzy krajowi mogą nie mieć środków, kompetencji lub swobód 
niezbędnych do zapewnienia odpowiednich i pełnych kontroli, nie wspominając już o 
prowadzeniu działań w sposób zharmonizowany. 

Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko nie przewiduje obowiązkowych 
zabezpieczeń finansowych, co nie pozawala na wprowadzenie w życie zasady 
„zanieczyszczający płaci”.

Zaklasyfikowanie czerwonego szlamu, zgodnie z decyzją Komisji 2000/532/WE z 
późniejszymi zmianami („wykaz odpadów”), jako niebezpiecznego jedynie ze względu na 
zawarte w nim niebezpieczne substancje, bez uznania jego wysokiego pH za decydujący 
parametr, jest nieodpowiednim krokiem. Jest to dowodem na to, że wykaz odpadów został 
błędnie sporządzony lub dokonano nieodpowiedniej klasyfikacji substancji na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, do którego odnosi się przedmiotowy wykaz odpadów.
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- Czy Komisja zaproponuje ramy prawne dla kontroli UE w zakresie prawodawstwa 
środowiskowego mające na celu zapewnienie, że kontrole są przeprowadzane niezależnie 
oraz na podstawie spójnych zasad?

- Kiedy Komisja zaproponuje wzmocnienie dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko, wprowadzając obowiązkowe gwarancje finansowe?

- Czy Komisja zamierza skontrolować unijną listę niebezpiecznych odpadów i wprowadzić 
poprawki dotyczące klasyfikacji czerwonego szlamu?


