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1. Gennemførelse af EU-lovgivning i Ungarn
Den 4. oktober 2010 brød et spildevandsreservoir i Ungarn sammen, og ca. 700.000 m3 stærkt 
basisk rødt mudder fossede ud. Flere landsbyer er blevet oversvømmet af mudderet. Mindst ni 
personer er blevet dræbt, omkring 130 personer er blevet kvæstet (nogle alvorligt), og over 
1.000 ha landbrugsjord er blevet forurenet, herunder fire Natura 2000-områder.

Spildevandsbrøndens simple konstruktion og dens placering tæt på et vandløb synes åbenlyst 
uhensigtsmæssig i forhold til dens stabilitet. Det lader til, at myndighederne har godkendt 
beredskabsplaner, som kun tog højde for udslip af en brøkdel af det røde mudder fra 
reservoiret – under halvdelen af den mængde, der er fosset ud. Der er angiveligt blevet 
rapporteret om lækager gentagne gange i årenes løb, men der er ikke blevet gjort noget ved 
problemet. Det er tilsyneladende de lokale myndigheder, der har givet tilladelse til 
dæmningen, men disse har ikke kompetence til at vurdere, om IPPC-direktivet og direktivet 
om mineaffald er blevet overholdt. Inspektioner af stedet kort før katastrofen omfattede 
tilsyneladende ikke et eftersyn af dæmningernes stabilitet.

- Mener Kommissionen, at den relevante EU-lovgivning er blevet overtrådt? I bekræftende 
fald, hvilke foranstaltninger har Kommissionen da truffet eller agter den at træffe for at 
sikre en fuldstændig anvendelse af den relevante lovgivning fra de ungarske myndigheders 
side?
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- Mener Kommissionen, at de kompetente myndigheder har begået fejl, særligt i forhold til 
inspektionerne af stedet?

- Er Kommissionen indstillet på at nedsætte en EU-taskforce for at foretage en behørig 
vurdering af katastrofen i Ungarn og på baggrund deraf drage konklusioner om, hvilke 
foranstaltninger der skal træffes for at undgå lignende katastrofer i EU i fremtiden?

2. Situationen i andre lande
Der findes reservoirer med rødt mudder eller andre reservoirer med affald fra 
udvindingsindustrien i mange medlemsstater. I lyset af tidligere mineaffaldskatastrofer er det 
ikke sandsynligt, at situationen i Ungarn er enestående.

- Er Kommissionen i besiddelse af en fortegnelse over lignende lokaliteter i Europa? I 
bekræftende fald, er denne da tilgængelig for offentligheden? I benægtende fald, vil 
Kommissionen da stille forslag om at oprette en sådan fortegnelse?

3. Hvad der kan læres af katastrofen
Tidligere minekatastrofer (Baia Mare i Rumænien i 2000, Aznalcóllar i Spanien i 1998) førte 
til vedtagelsen af direktivet om mineaffald, til vedtagelsen af direktivet om miljøansvar, til 
ændringen af Seveso II-direktivet og til referencedokumenter om den bedste tilgængelige 
teknik i henhold til direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 
(IPPC). Fuld gennemførelse og håndhævelse af disse relevante love er af afgørende 
betydning, og med katastrofen i Ungarn tydeliggøres desuden vigtige huller, som fortsat 
eksisterer i den nuværende EU-lovgivning.

Der er fortsat intet retsgrundlag for europæiske miljøinspektioner. EU-lovgivningen er kun så 
god som håndhævelsen deraf. Det er muligt, at nationale inspektører ikke har de nødvendige 
ressourcer og kompetencer samt den nødvendige uafhængighed til at sikre hensigtsmæssige 
og omfattende inspektioner og slet ikke til at skabe en harmoniseret standard på området.

Direktivet om miljøansvar foreskriver ikke, at finansiel sikkerhed skal være obligatorisk, og 
derved undermineres en effektiv anvendelse af princippet om, at forureneren betaler.

Klassificeringen af rødt mudder i henhold til Kommissionens beslutning 2000/532/EF med 
senere ændringer (liste over affald) som farligt er kun baseret på indholdet af farlige stoffer og 
tager ikke højde for den høje pH-værdi som en afgørende parameter, hvilket synes åbenlyst 
utilstrækkeligt. Dette indikerer, at der er fejl enten i listen over affald eller i klassificeringen af 
stoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og 
emballering af stoffer og blandinger, som listen over affald henviser til.

- Agter Kommissionen at stille forslag om et retsgrundlag for EU-inspektion af 
miljølovgivning for at sikre, at inspektionerne er uafhængige og gennemføres under 
ensartede betingelser?

- Hvornår vil Kommissionen stille forslag om en stramning af direktivet om miljøansvar for 
at gøre finansiel sikkerhed obligatorisk?

- Agter Kommissionen at revidere EU's liste over farligt affald for at korrigere 
oplysningerne om rødt mudder?
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