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Suġġett: Id-diżastru tat-tajn aħmar fl-Ungerija

1. Implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE fl-Ungerija
Fl-4 ta’ Ottubru 2010, il-kollass ta’ depożitu tal-iskart fl-Ungerija rrilaxxa madwar 700 000m3

ta’ tajn aħmar verament alkalin. Dan għarraq bosta lokalitajiet u qatel tal-anqas 9 persuni, 
ġarrab madwar 130 persuna (ftit minnhom kienu jinsabu f’sitwazzjoni kritika), u niġġes aktar 
minn 1000 ettaru ta’ art agrikola, inklużi erba’ siti tan-NATURA 2000.

Il-kostruzzjoni sempliċi tal-art tal-għadira tal-iskart u l-post tagħha viċin qala jidhru biċ-ċar li 
mhumiex xierqa fir-rigward tal-istabilità tagħha. L-awtoritajiet jidhru li approvaw pjanijiet ta’ 
emerġenza li pprevedew biss ir-rilaxx ta’ parti żgħira mit-tajn aħmar mid-depożitu, anqas 
min-nofs ta’ dak li ġie rilaxxat. Matul is-snin ġew allegatament rapportati każijiet ta’ 
tnixxijiet, iżda ma ttieħdet l-ebda azzjoni. Il-permess għaċ-ċint jidher li ngħata mill-
awtoritajiet lokali li madankollu m’għandhomx il-kompetenza li jevalwaw il-konformità mad-
Direttiva IPPC u mad-Direttiva dwar l-iskart mit-tħaffir fil-minjieri. L-ispezzjonijiet tas-sit ftit 
qabel id-diżastru milli jidher ma kinux jinkludu spezzjoni tal-istabilità tad-digi.

- Tqis il-Kummissjoni li nkisret il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE? Jekk iva, x’azzjoni ħadet 
jew beħsiebha tieħu biex tiżgura l-applikazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni rilevanti mill-
Awtoritajiet Ungeriżi?
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- Tqis il-Kummissjoni li kien hemm xi nuqqas mill-awtoritajiet kompetenti, partikolarment 
fir-rigward tal-ispezzjonijiet tas-sit? 

- Tinsab il-Kummissjoni ppreparata li tistabbilixxi task force tal-UE biex tevalwa b’mod 
xieraq id-diżastru fl-Ungerija u titgħallem minnu fir-rigward ta’ liema azzjoni teħtieġ biex 
tevita tali diżastri fil-futur madwar l-UE?

2. Sitwazzjoni f’pajjiżi oħra
Hemm għadajjar tat-tajn aħmar u għadajjar oħra li fihom skart mill-industriji tal-estrazzjoni 
f’bosta Stati Membri. Fid-dawl tad-diżastri tal-iskart mit-tħaffir fil-minjieri preċedenti, 
x’aktarx is-sitwazzjoni fl-Ungerija mhijiex eċċezzjoni. 

- Għandha l-Kummissjoni inventorju ta’ siti simili fl-Ewropa? Jekk iva, jinsab għad-
dispożizzjoni għall-pubbliku? Jekk le, beħsiebha tipproponi l-istabbiliment ta’ tali 
inventorju?

3. Tagħlim mid-diżastru
Id-diżastri tat-tħaffir fil-minjieri preċedenti (Baia Mare fir-Rumanija fl-2000, l-Aznalcóllar fi 
Spanja fl-1998) wasslu għall-adozzjoni tad-direttiva dwar l-iskart tat-tħaffir fil-minjieri, l-
adozzjoni tad-direttiva dwar ir-responsabilità ambjentali, għal emenda tad-Direttiva dwar is-
Seveso II u għad-dokumenti ta’ referenza tal-Aħjar Teknoloġija Disponibbli skont id-
Direttiva dwar il-prevenzjoni u kontroll integrati tat-tniġġis (IPPC). Filwaqt li l-
implimentazzjoni u l-infurzar sħaħ ta’ dawn il-liġijiet rilevanti huma importanti ħafna, id-
diżastru Ungeriż jindika wkoll in-nuqqasijiet importanti li għadhom fil-leġiżlazzjoni attwali 
tal-UE.

Għad m’hemmx bażi legali għall-ispezzjonijiet ambjentali Ewropej. Il-leġiżlazzjoni Ewropea 
hija tajba daqs l-infurzar tagħha. Spetturi nazzjonali jistgħu ma jkollhomx ir-riżorsi, il-
kompetenza u l-indipendenza meħtieġa biex jiżguraw li jsiru spezzjonijiet xierqa u 
komprensivi,  aktar u aktar biex jipprovdu standard armonizzat tagħhom.

Id-Direttiva dwar ir-responsabilità ambjentali ma timponix is-sigurtajiet finanzjarji, u 
għalhekk tippreġudika l-applikazzjoni effettiva tal-prinċipju ‘min iniġġes iħallas’.

Il-klassifikazzjoni tat-tajn aħmar skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE kif ġiet
emendata (“lista ta’ skart”) bħala perikoluż biss fuq il-bażi tal-kontenut tas-sustanzi 
perikolużi, mingħajr kunsiderazzjoni tal-valur għoli tal-pH bħala parametru kruċjali, tidher li 
hi inadegwata. Dan jindika jew nuqqas fil-lista tal-iskart, jew inkella fil-klassifikazzjoni tas-
sustanzi skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-
imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet li għalih tirreferi l-lista tal-iskart.

- Se tipproponi l-Kummissjoni qafas legali għall-ispezzjonijiet tal-UE dwar il-leġiżlazzjoni 
ambjentali biex jiġi żgurat li l-ispezzjonijiet huma indipendenti u mwettqa taħt 
kundizzjonijiet uniformi?

- Meta se tipproponi l-Kummissjoni biex tiġi msaħħa d-Direttiva dwar ir-responsabilità 
ambjentali sabiex il-garanziji finanzjarji jsiru obbligatorji?
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- Se tirrevedi l-Kummissjoni l-lista tal-UE tal-iskart perikoluż biex tikkoreġi l-elenkar tat-
tajn aħmar?


