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Angående: Rödslamskatastrofen i Ungern
1. EU-lagstiftningens tillämpning i Ungern
Den 4 oktober 2010 släpptes omkring 700 000 m3 starkt alkaliskt rödslam ut när en 
avfallsdamm i Ungern kollapsade. Slammet översvämmade flera samhällen, vilket ledde till 
att nio människor omkom, 130 skadades (varav vissa kritiskt) och mer än 1 000 hektar 
jordbruksmark förgiftades, inbegripet fyra Natura 2000-områden.

Avfallsdammens enkla jordkonstruktion och dess läge nära en flod verkar uppenbart 
olämpligt med tanke på dess stabilitet. Myndigheterna förefaller ha godkänt katastrofplaner 
som bara gällde utsläpp av en bråkdel rödslam från dammen, mindre än hälften av de utsläpp 
som faktiskt inträffade. Läckor har tydligen rapporterats flera gånger under årens lopp, men 
inte föranlett några åtgärder. Lokala myndigheter tycks ha gett tillstånd för fördämningen, 
trots att dessa saknar kompetens att bedöma om kraven i direktivet om samordnade åtgärder 
för att förebygga och begränsa föroreningar och i direktivet om gruvavfall är uppfyllda.
Inspektioner av anläggningen som ägde rum kort före katastrofen omfattade av allt att döma 
inte någon kontroll av dammarnas stabilitet.

- Anser kommissionen att man har brutit mot relevant EU-lagstiftning? Vilka åtgärder har 
man i så fall vidtagit eller tänker man vidta för att se till att de ungerska myndigheterna 
tillämpar den relevanta lagstiftningen fullt ut?
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- Anser kommissionen att behöriga myndigheter begick något fel, i synnerhet i samband 
med inspektionerna av anläggningen?

- Är kommissionen beredd att inrätta en EU-arbetsgrupp som ska göra en noggrann 
bedömning av katastrofen i Ungern och dra lärdomar om vilka åtgärder som krävs för att 
undvika att liknande katastrofer inträffar i EU i framtiden?

2. Situationen i andra länder
Det finns rödslamsdammar och andra dammar med avfall från utvinningsindustrierna i många 
medlemsstater. Med tanke på tidigare katastrofer med gruvavfall är det inte troligt att 
situationen i Ungern utgör ett undantag.

- Har kommissionen någon förteckning över liknande anläggningar i Europa? Om svaret 
är ja, är denna förteckning offentlig? Om svaret är nej, kommer man att föreslå att en 
sådan förteckning upprättas?

3. Lärdomar av katastrofen
Tidigare gruvkatastrofer (Baia Mare i Rumänien år 2000, Aznalcóllar i Spanien år 1998) 
ledde till antagandet av direktivet om gruvavfall, direktivet om miljöansvar, ändringen av 
Seveso II-direktivet och till referensdokument om bästa tillgängliga teknik inom ramen för 
direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Även om det 
är avgörande att dessa relevanta lagar tillämpas och upprätthålls fullt ut pekar den ungerska 
katastrofen samtidigt på att det fortfarande finns betydande luckor i EU-lagstiftningen.

Det finns fortfarande ingen rättslig grund för europeiska miljöinspektioner. EU:s lagstiftning 
är bara så bra som upprätthållandet av den. Nationella inspektörer kan mycket väl sakna de 
resurser, den kompetens och det oberoende som krävs för att garantera korrekta och 
noggranna inspektioner, för att inte tala om att uppnå en harmoniserad standard på 
inspektionerna.

Det finns inget obligatoriskt krav på ekonomiska garantier i direktivet om miljöansvar, vilket 
undergräver en effektiv tillämpning av principen om att förorenaren ska betala.

Klassificeringen av rödslam enligt kommissionens beslut (EG) nr 532/2000 i dess ändrade 
lydelse (”förteckning över avfall”) som endast farlig på grund av sitt innehåll av farliga 
ämnen, utan att hänsyn tas till det höga pH-värdet som en viktig parameter, förefaller vara 
uppenbart otillräcklig. Detta tyder antingen på en brist i förteckningen över avfall, eller i 
klassificeringen av ämnen enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och blandningar som förteckningen hänvisar till.

- Tänker kommissionen föreslå ett regelverk för EU-inspektioner av miljölagstiftningen för 
att se till att inspektionerna är oberoende och genomförs på enhetliga villkor?

- När tänker kommissionen föreslå en skärpning av direktivet om miljöansvar för att göra 
ekonomiska garantier obligatoriska?

- Tänker kommissionen revidera EU:s förteckning över farliga ämnen för att korrigera 
klassificeringen av rödslam?


