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Vec: Katastrofa s červeným kalom v Maďarsku

1. Vykonávanie právnych predpisov EÚ v Maďarsku
Pretrhnutím hrádze s odpadom v Maďarsku 4. októbra 2010 sa uvoľnilo vyše 700 000 m3

vysoko alkalického červeného kalu. Bahno zaplavilo niekoľko obcí, v ktorých zahynulo 
najmenej 9 osôb, zranilo sa 130 ľudí (niektorí z nich sú v kritickom stave) a znečistilo sa vyše 
1 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy vrátane štyroch lokalít sústavy NATURA 2000.

Jednoduchá konštrukcia odpadovej nádrže a jej umiestnenie v blízkosti vodného toku sa v 
súvislosti s jej stabilitou zdajú byť jednoznačne neprimerané. Verejné orgány podľa všetkého 
schválili plány pre výnimočný stav, ktoré počítali s únikom malého množstva červeného kalu 
z nádrže – menej ako polovice toho, čo uniklo. Údajne sa už roky upozorňovalo na 
presakovanie nádrže, neprijalo sa však nijaké opatrenie proti tomu. Povolenie pre hrádzu 
vydali podľa všetkého miestne orgány, ktoré však nemajú právomoci na posúdenie súladu so 
smernicou o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (ďalej len „smernica o IPKZ“) 
a smernicou o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu. Kontroly na mieste, ktoré sa 
uskutočnili krátko pred katastrofou, podľa všetkého neobsahovali kontrolu stability hrádzí.

- Domnieva sa Komisia, že došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov EÚ? Ak áno, 
aké opatrenia Komisia prijala alebo prijme s cieľom zabezpečiť, aby maďarské orgány 
v plnej miere uplatňovali príslušné právne predpisy?
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- Domnieva sa Komisia, že zo strany príslušných orgánov došlo k zanedbaniu, 
predovšetkým v súvislosti s kontrolou danej lokality? 

- Je Komisia pripravená zriadiť pracovnú skupinu EÚ, ktorá by vypracovala riadne 
hodnotenie katastrofy v Maďarsku a na základe skúseností z tejto nehody by zistila, čo 
treba vykonať, aby sa zabránilo zopakovaniu podobných katastrof v EÚ?

2. Situácia v ďalších krajinách
V mnohých členských štátoch existujú ďalšie nádrže s červeným kalom a s iným druhom 
odpadu z ťažobného priemyslu. So zreteľom na predchádzajúce katastrofy súvisiace 
s ťažobným odpadom je nepravdepodobné, že situácia v Maďarsku je výnimočná. 

- Má Komisia k dispozícii zoznam podobných lokalít v Európe? Ak áno, je tento zoznam 
verejne prístupný? V prípade, že takýto zoznam neexistuje, navrhne Komisia jeho 
vytvorenie?

3. Poučenia z katastrof
Predchádzajúce nehody súvisiace s ťažobným odpadom (Baia Mare v Rumunsku v roku 2000, 
Aznalcóllar v Španielsku v roku 1998) viedli k prijatiu smernice o nakladaní s odpadom 
z ťažobného priemyslu, smernice o environmentálnej zodpovednosti, k zmene a doplneniu 
smernice Seveso II a k vzniku referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách 
v rámci smernice o IPKZ. Hoci má úplné vykonávanie a presadzovanie príslušných právnych 
predpisov kľúčový význam, nešťastie v Maďarsku je tiež dôkazom o existencii závažných 
medzier, ktoré zostávajú v súčasných predpisoch EÚ.

Ešte stále neexistuje právny základ pre európske environmentálne inšpekcie. Európske právne 
predpisy sú len také dobré, aké je ich presadzovanie. Vnútroštátnym inšpektorom môžu 
chýbať potrebné zdroje, právomoci a nezávislosť na vykonanie riadnych a komplexných 
inšpekcií, nehovoriac o zabezpečení harmonizovaného štandardu týchto inšpekcií.

Smernica o environmentálnej zodpovednosti nestanovuje povinnosť finančného zabezpečenia, 
čím oslabuje účinné uplatňovanie zásady „znečisťovateľ platí“.

Klasifikácia červeného kalu podľa rozhodnutia Komisie 2000/532/ES v znení zmien 
a doplnení (zoznam odpadov) ako nebezpečného len na základe toho, že obsahuje nebezpečné 
látky, bez zohľadnenia vysokej hodnoty pH kalu ako jeho rozhodujúceho parametra, sa 
jednoznačne zdá nedostatočná. Je to dôkazom buď chyby v zozname odpadov, alebo 
v klasifikácii látok podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení 
látok a zmesí, na ktoré sa zoznam odpadov odvoláva.

- Navrhne Komisia právny rámec pre inšpekcie EÚ zamerané na dodržiavanie 
environmentálnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby boli inšpekcie nezávislé a aby sa 
vykonávali v jednotných podmienkach?

- Kedy Komisia predloží návrh na posilnenie smernice o environmentálnej zodpovednosti, 
ktorým by sa zaviedli povinné finančné záruky?

- Vykoná Komisia revíziu európskeho zoznamu nebezpečných odpadov, ktorou sa napraví 
klasifikácia červeného kalu?


