
CM\838009PT.doc PE452.632v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

4.11.2010

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(0013/2010)

Pergunta para o período de perguntas em comissão 0013/2010
apresentada nos termos do artigo 197.º do Regimento
por Satu Hassi

Assunto: A catástrofe das lamas vermelhas na Hungria

1. Aplicação da legislação da UE na Hungria
Em 4 de Outubro de 2010, a ruptura de um depósito de resíduos na Hungria resultou no 
derrame de cerca de 700 000 m3 de lamas vermelhas altamente alcalinas. As lamas invadiram 
várias povoações, matando pelo menos 9 pessoas, ferindo cerca de 130 (algumas em estado 
crítico) e poluindo mais de 1 000 hectares de terrenos agrícolas, entre os quais se incluem
quatro sítios da rede Natura 2000.

A simples construção em terra do referido reservatório e a sua localização perto de uma
ribeira afiguram-se claramente inadequadas para garantir a estabilidade do mesmo. 
Aparentemente, as autoridades terão aprovado planos de emergência que previam apenas o 
derrame de uma parte das lamas vermelhas do reservatório, ou seja, menos de metade das que 
se libertaram. Alegadamente, foram comunicadas várias fugas do reservatório ao longo dos 
anos, mas nada foi feito. A licença para o aterro terá sido dada pelas autoridades locais, mas 
estas não têm competência para avaliar o cumprimento da directiva PCIP e da directiva 
relativa aos resíduos mineiros. Ao que parece, as inspecções feitas no local pouco tempo antes 
da catástrofe não incluíram a verificação da estabilidade dos diques.

- Considera a Comissão ter havido uma violação da legislação da UE aplicável? Em caso 
afirmativo, que medidas tomou ou vai tomar para garantir a aplicação integral dessa 
legislação por parte das autoridades húngaras?
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- Considera a Comissão ter havido alguma falha da parte das autoridades competentes, 
nomeadamente no que respeita às inspecções do reservatório?

- Está a Comissão preparada para constituir um grupo de trabalho da UE que avalie
devidamente a catástrofe ocorrida na Hungria e retire ensinamentos da mesma com vista 
a identificar as medidas que serão necessárias para, futuramente, evitar a ocorrência de 
catástrofes semelhantes na União Europeia?

2. A situação noutros países
Existem, em muitos Estados-Membros, reservatórios de lamas vermelhas ou outros contendo 
resíduos de indústrias extractivas. Tendo em conta as catástrofes ocorridas anteriormente
envolvendo resíduos mineiros, é pouco provável que a situação na Hungria constitua uma 
excepção.

- Dispõe a Comissão de um inventário dos reservatórios semelhantes existentes na 
Europa? Em caso afirmativo, esse inventário está disponível para consulta pública? Em
caso negativo, irá a Comissão propor a criação desse inventário?

3. Ilações a retirar da catástrofe
As catástrofes ocorridas anteriormente com resíduos de indústrias extractivas (Baia Mare, 
Roménia, em 2000, e Aznalcóllar, Espanha, em 1998) levaram à adopção da directiva relativa 
aos resíduos mineiros e da directiva relativa à responsabilidade ambiental, à alteração da 
Directiva Seveso II e à elaboração de documentos de referência sobre a melhor tecnologia 
disponível ao abrigo da directiva relativa à prevenção e controlo integrados da poluição 
(PCIP). Apesar da importância crucial de que se revestem a aplicação e o cumprimento 
integrais destes actos legislativos, a catástrofe da Hungria denuncia, de igual modo, a 
subsistência de lacunas significativas na actual legislação da UE.

Não existe ainda uma base jurídica para as inspecções ambientais a nível europeu. Assim, a 
legislação europeia limita-se a ser tão boa quanto o seu cumprimento. Os inspectores 
nacionais poderão não dispor dos recursos, competência e independência necessários para 
garantir inspecções adequadas e exaustivas, e muito menos oferecer uma norma harmonizada 
para as mesmas.

A directiva relativa à responsabilidade ambiental não prevê a obrigatoriedade das garantias 
financeiras, obstando assim a uma aplicação eficaz do princípio do "poluidor-pagador".

A Decisão da Comissão 2000/532/CE (no que respeita à "lista de resíduos") classifica as 
lamas vermelhas como perigosas apenas com base no seu teor de substâncias perigosas e sem 
ter como parâmetro fundamental o elevado valor de pH das mesmas, algo que parece ser 
claramente inadequado. Esta situação deixa perceber uma lacuna na lista de resíduos ou na 
classificação das substâncias nos termos do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à 
classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que serve de referência à 
lista de resíduos.

- Tenciona a Comissão propor um enquadramento jurídico para as inspecções da UE em 
matéria de cumprimento da legislação ambiental, de modo a garantir que as mesmas se 
realizem com independência e em condições de uniformidade?
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- Quando irá a Comissão propor o reforço da directiva relativa à responsabilidade 
ambiental, no sentido de tornar as garantias financeiras obrigatórias?

- Irá a Comissão proceder à revisão da lista de resíduos perigosos da UE para corrigir a 
classificação das lamas vermelhas?


