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Rtęć: dostosowanie prawodawstwa UE do
Konwencji z Minamaty
Pomimo że w ciągu ostatnich dziesięcioleci wykorzystywanie rtęci znacznie zmalało, rtęć uwalniana
do atmosfery, wody lub gleby nadal stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i
środowiska. W lutym 2016 r. Komisja przedłożyła wniosek ustawodawczy, który ma na celu
dostosowanie przepisów Unii Europejskiej (UE) do podpisanej w 2013 r. Konwencji ONZ z Minamaty
w sprawie rtęci. Rezultatem negocjacji w pierwszym czytaniu było porozumienie z Radą, które
zostanie poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym podczas drugiej sesji marcowej.

Kontekst
Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom rtęć ma wielorakie zastosowania, w tym w przyrządach
medycznych i pomiarowych, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, procesach przemysłowych i (poza
Europą) w wydobyciu złota tradycyjnym i na małą skalę. Pomimo że w Europie wykorzystywanie rtęci w
wielu zastosowaniach maleje, rtęć uwalniana do atmosfery, wody lub gleby przemieszcza się na duże
odległości ponad granicami i nadal stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Program
Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska oraz Światowa Organizacja Zdrowia wymieniają rtęć wśród
„dziesięciu substancji chemicznych stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego”. Strategia w
zakresie rtęci z 2005 r. (zaktualizowana w 2010 r.) obejmuje wykorzystywanie rtęci i zanieczyszczenia tą
substancją, podczas gdy rozporządzenie z 2008 r. wprowadziło zakaz jej wywozu.

Wniosek Komisji Europejskiej
W lutym 2016 r. Komisja przedstawiła wniosek, który uchyla rozporządzenie w sprawie zakazu wywozu rtęci i
w pełni dostosowuje przepisy UE do Konwencji z Minamaty w celu jej ratyfikacji. Wniosek wprowadziłby w
szczególności zakaz wywozu i przywozu rtęci i produktów zawierających rtęć (z pewnymi wyjątkami),
ograniczenia dotyczące stosowania rtęci w niektórych procesach produkcyjnych, zakaz wykorzystywania rtęci
w nowych produktach i procesach produkcyjnych, ograniczenia dotyczące stosowania rtęci w amalgamacie
stomatologicznym oraz wymóg trwałego składowania odpadów rtęciowych. Komisja szacuje, że całkowity
koszt działań wymienionych we wniosku wyniósłby 13–135 mln euro rocznie, oraz uważa, że Konwencja z
Minamaty przyniosłaby różne korzyści. Zaletami tego rozwiązania byłyby między innymi redukcja skażenia
łańcucha żywnościowego i stworzenie równych w skali światowej warunków działania dla przedsiębiorstw, z
czego mogłyby skorzystać europejskie przedsiębiorstwa, które już stosują najlepsze dostępne techniki.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Osiągnięte w pierwszym czytaniu w ramach negocjacji międzyinstytucjonalnych i zatwierdzone przez Komisję
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu
Europejskiego w dniu 12 stycznia 2017 r. porozumienie z Radą wprowadza do wniosku szereg zmian.
Obejmują one: rozszerzenie zakresu zakazu wywozu i przywozu rtęci; wprowadzenie pewnej liczby
odstępstw od zakazu stosowania rtęci w produktach i procesach produkcyjnych oraz jednoczesne zaostrzenie
warunków dopuszczania nowych produktów i procesów; zaostrzenie ograniczeń dotyczących amalgamatu
stomatologicznego, w szczególności w odniesieniu do grup szczególnie wrażliwych, i emisji z gabinetów
stomatologicznych oraz zobowiązanie państw członkowskich do opracowania krajowych planów
stopniowego wycofywania z użycia amalgamatu stomatologicznego; zaostrzenie wymagań dotyczących
przetwarzania i składowania odpadów rtęciowych, w szczególności wymagających stabilizacji przed trwałym
składowaniem; oraz wymóg stworzenia przez Komisję rejestru terenów skażonych rtęcią i przeprowadzenia
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przez nią dwóch przeglądów (po pierwsze przeglądu emisji rtęci z krematoriów, wycofania amalgamatu
stomatologicznego oraz zaostrzenia wartości granicznych dla produktów; po drugie przeglądu wykonania
rozporządzenia). Oczekuje się, że porozumienie zostanie poddane pod głosowanie w pierwszym czytaniu na
posiedzeniu plenarnym podczas drugiej sesji marcowej.
Pierwsze czytanie: 2016/0023(COD);
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/fichepr
ocedure.do?reference=2015/0289(COD)&l=enKomisja
przedmiotowo właściwa: ENVI; Sprawozdawca:
Stefan Eck, GUE/NGL, Niemcy. Zob. również briefing
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