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Subiect: Dezastrul ecologic provocat în Ungaria de deversarea de nămol roşu

1. Punerea în aplicare a legislaţiei UE în Ungaria
La 4 octombrie 2010, în urma fisurării unui depozit de deşeuri din Ungaria, s-au deversat 
aproximativ 700 000 m3 de nămol roşu foarte alcalin. În urma inundării cu nămol roşu a mai 
multor aşezări, cel puţin 9 persoane şi-au pierdut viaţa, 130 de persoane au fost rănite (unele 
dintre acestea aflându-se în stare critică), iar peste 1 000 de hectare de teren agricol, printre 
care şi situri aparţinând reţelei ecologice NATURA 2000, au fost poluate.

Construirea bazinului de decantare din pământ, în apropierea unui pârâu, este în mod clar 
inadecvată în ceea ce priveşte stabilitatea acestuia. Se pare că autorităţile au aprobat planuri 
de urgenţă care prevedeau numai scurgerea unei cantităţi mici de nămol roşu din rezervor, 
egală cu mai puţin de jumătate din cantitatea deversată în cazul de faţă. Se pare că de-a lungul 
anilor au fost raportate în mod repetat scurgeri, însă nu s-a luat nicio măsură în acest sens. 
Autorizaţia de îndiguire pare să fi fost acordată de către autorităţile locale care, totuşi, nu au 
competenţa de a evalua conformitatea cu Directiva IPPC şi cu Directiva privind gestionarea 
deşeurilor din industriile extractive. Se pare că, în cadrul inspecţiilor realizate la faţa locului 
cu puţin timp înainte de producerea dezastrului, nu s-a verificat şi stabilitatea barajelor. 

- Consideră Comisia că s-a încălcat legislaţia UE relevantă? Dacă da, ce măsuri a adoptat 
sau va adopta Comisia în vederea garantării aplicării pe deplin a legislaţiei relevante de 
către autorităţile maghiare?
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- Consideră Comisia că autorităţile competente nu şi-au îndeplinit îndatoririle, în special 
în ceea ce priveşte inspecţiile realizate la faţa locului? 

- Este Comisia pregătită să stabilească un grup operativ al UE care să evalueze în mod 
adecvat dezastrul produs în Ungaria şi să desprindă în urma acestei evaluări concluzii cu 
privire la măsurile care trebuie adoptate în vederea evitării pe viitor a producerii unor 
astfel de dezastre pe teritoriul UE?

2. Situaţia în alte state
În multe dintre statele membre există bazine de decantare a nămolului roşu sau a altor tipuri 
de deşeuri din industriile extractive. Având în vedere dezastrele anterioare produse de deşeuri 
din industriile extractive, situaţia din Ungaria nu constituie un caz aparte. 

- Deţine Comisia o evidenţă a siturilor de acest tip din Europa? Dacă da, această evidenţă 
este disponibilă publicului? Dacă nu, va propune Comisia elaborarea unei astfel de 
evidenţe?

3. Concluzii desprinse în urma dezastrului
Dezastrele produse anterior de deşeuri provenite din industriile extractive (Baia Mare, 
România în 2000, Aznalcóllar, Spania în 1998) au condus la adoptarea Directivei privind 
gestionarea deşeurilor din industriile extractive, la adoptarea Directivei privind răspunderea 
pentru mediul înconjurător, la o modificare a Directivei Seveso II şi la elaborarea unor 
documente de referinţă privind cele mai bune tehnologii disponibile în temeiul Directivei 
privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC). În timp ce punerea în aplicare 
integrală a acestor acte legislative relevante au o importanţă fundamentală, dezastrul din 
Ungaria indică de asemenea lacune importante ale legislaţiei UE actuale.

Încă nu există un temei juridic pentru inspecţiile europene de mediu. Legislaţia europeană este 
tot atât de eficientă precum punerea sa în aplicare. Inspectorii naţionali nu beneficiază de 
resursele, competenţa şi independenţa necesară în vederea garantării unor inspecţii adecvate şi 
cuprinzătoare, fără a mai pune la socoteală şi furnizarea unui standard armonizat al acestora.

Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător nu impune obligativitatea garanţiilor 
financiare, subminând, prin urmare, o aplicare eficientă a principiului „poluatorul plăteşte”.

Clasificarea nămolului roşu, în conformitate cu Decizia 2000/532/CE modificată a Comisiei 
(„lista de deşeuri”), ca fiind periculos doar pe baza conţinutului său de substanţe periculoase, 
fără a lua în considerare ca parametru fundamental valoarea ridicată a pH-ului său, pare 
inadecvată. Această chestiune indică o eroare fie în elaborarea listei de deşeuri, fie în 
clasificarea substanţelor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a 
amestecurilor care se regăsesc în lista de deşeuri. 

- Va propune Comisia un cadru juridic cu privire la inspecţiile UE în domeniul legislaţiei 
referitoare la mediu pentru a garanta faptul că inspecţiile sunt independente şi efectuate 
în condiţii uniforme?

- Când va propune Comisia consolidarea Directivei privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător astfel încât să impună obligativitatea garanţiilor financiare?
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- Va revizui Comisia lista de deşeuri periculoase a UE în vederea corectării aspectelor cu 
privire la nămolul roşu?


