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PR_NLE-AP_Agreement 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(The type of procedure depends on the legal basis proposed by the draft act.) 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο 

(05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE)) 

(Έγκριση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05925/2017), 

– έχοντας υπόψη την αίτηση σύμφωνης γνώμης που υπέβαλε το Συμβούλιο, σύμφωνα με 

το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο, στοιχείο 

α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0102/2017), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του 

Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0067/2017), 

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 

και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών 

και στα Ηνωμένα Έθνη. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο έχει συναφθεί υπό την αιγίδα του 

Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP). Αποτελεί το βασικό 

διεθνές νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία και τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο και τον 

περιορισμό της χρήσης και των ανθρωπογενών εκπομπών υδραργύρου και ενώσεων 

υδραργύρου στον αέρα, το νερό και το έδαφος. Σκοπός της είναι η προστασία της ανθρώπινης 

υγείας και του περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέπειες του υδραργύρου. Συμφωνήθηκε 

στις 19 Ιανουαρίου του 2013 και εγκρίθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2013, στο Κουμαμότο της 

Ιαπωνίας. Η Σύμβαση πήρε το όνομά της από την ιαπωνική παράκτια πόλη Μιναμάτα, η 

οποία ήταν η περιοχή μιας περιβαλλοντικής καταστροφής που αναγνώρισε για πρώτη φορά 

το 1968, και η οποία είχε προκληθεί από την επί δεκαετίες βιομηχανική ρύπανση των υδάτων 

από υδράργυρο. 

 

Τα επιστημονικά στοιχεία αποδεικνύουν την οξεία τοξικότητα του υδραργύρου, ενός 

στοιχείου που δεν μπορεί να καταστραφεί ούτε να εξαφανιστεί. Ο υδράργυρος έχει 

εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και συγκαταλέγεται στους χειρότερους ρύπους σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχουν ασφαλή 

όρια για τον υδράργυρο. Στα υδάτινα συστήματα, ο υδράργυρος μπορεί να δημιουργήσει τη 

νευροτοξική ένωση μεθυλυδράργυρο, ο οποίος μεγεθύνεται βιολογικά στην τροφική αλυσίδα. 

Η έκθεση στον υδράργυρο είναι ένα διαδεδομένο πρόβλημα υγείας και μπορεί να έχει τοξικές 

επιπτώσεις στο νευρικό, το πεπτικό και το ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς και στους 

πνεύμονες, τα νεφρά, το δέρμα και τα μάτια. Ακόμα και μικρές ποσότητες υδραργύρου 

μπορούν να διαταράξουν το νευρικό σύστημα. 

 

Ο υδράργυρος είναι ένα πανταχού παρόν μέταλλο σε όλο τον κόσμο που έχει ευρεία χρήση 

σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, το έδαφος και νερό 

από μια ποικιλία πηγών. Ο έλεγχος των ανθρωπογενών εκλύσεων υδραργύρου σε όλο τον 

κύκλο ζωής του υπήρξε βασικός παράγοντας στη διαμόρφωση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τη σύμβαση. Η Σύμβαση της Μιναμάτα αντιμετωπίζει το σύνολο του κύκλου 

ζωής του υδραργύρου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει την απαγόρευση των νέων και τη σταδιακή 

κατάργηση των υφιστάμενων μεταλλείων υδραργύρου, την σταδιακή εξάλειψη και τη μείωση 

της χρήσης του υδραργύρου σε μια σειρά προϊόντων και διαδικασιών, μέτρα ελέγχου για τις 

εκπομπές και τις διαρροές και ρύθμιση των βιοτεχνικών και μικρής κλίμακας εξορύξεων 

χρυσού. Η σύμβαση αυτή ασχολείται επίσης με την αποθήκευση του υδραργύρου, τη διάθεσή 

του ως αποβλήτου, και τους χώρους που έχουν μολυνθεί από υδράργυρο. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις της συνθήκης της Μιναμάτα, οι κυβερνήσεις θα ενθαρρυνθούν να λάβουν μέτρα για 

τη διαχείριση των επιπτώσεων για την υγεία από την έκθεση στον υδράργυρο. 

 

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού 

υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και την ασφαλή 

αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου ήδη άνοιξε τον δρόμο για τη Σύμβαση. Ο εν λόγω 

κανονισμός καταργείται από τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τον υδράργυρο, ο οποίος συμφωνήθηκε μεταξύ του Συμβουλίου και του 

Κοινοβουλίου στις 14 Δεκεμβρίου 2016, εγκρίθηκε από την ΕΜΑ στις 16 Δεκεμβρίου 2016 

και εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 14 Μαρτίου 2017. Ο κανονισμός για τον υδράργυρο 

θέτει τις διατάξεις της Σύμβασης της Μιναμάτα που μέχρι στιγμής δεν έχουν μεταφερθεί στο 

δίκαιο της ΕΕ και εξετάζει διάφορα πρόσθετα θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται πλήρως από 
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τη Σύμβαση. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο της 30, η Σύμβαση της Μιναμάτα υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή 

έγκριση από τα κράτη και από τους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης. 

Η κατάθεση των εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της Σύμβασης της Μιναμάτα 

από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να πραγματοποιηθεί συλλογικά και με 

συντονισμένο τρόπο για να διασφαλιστεί ότι η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ τόσο για την ΕΕ 

όσο και τα κράτη μέλη της ταυτόχρονα. Προκειμένου να θεσπιστούν τα απαραίτητα τεχνικά 

μέτρα που περιγράφονται παραπάνω, η ΕΕ θα πρέπει να επικυρώσει τη Σύμβαση της 

Μιναμάτα το συντομότερο δυνατόν. Υπό το φως των ολοκληρωμένων διαπραγματεύσεων και 

της έκδοσης του κανονισμού για τον υδράργυρο, είναι πλέον ώρα να ολοκληρωθεί η 

επικύρωση της Σύμβασης της Μιναμάτα. 

 

Για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη 

σύναψη της Σύμβαση της Μιναμάτα, για την έγκριση της σύμβασης εξ ονόματος της ΕΕ. Το 

κείμενο της σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Η επικύρωση της σύμβασης 

θα είναι ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης 

υγείας και του περιβάλλοντος από τον υδράργυρο. Θα επιτρέψει επίσης στην ΕΕ να αναλάβει 

ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας πολιτικής χωρίς υδράργυρο. Ως εκ τούτου, ο 

εισηγητής χαιρετίζει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και προτείνει στο Κοινοβούλιο να 

δώσει τη συγκατάθεσή του. 



 

PE601.084v02-00 8/9 RR\1120940EL.docx 

EL 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο 

Αναφορές 05925/2017 – C8-0102/2017 – COM(2016)0042 – 2016/0021(NLE) 

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης 

έγκρισης 

7.3.2017    

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

    Date announced in plenary 

ENVI 

16.3.2017 
   

Γνωμοδοτικές επιτροπές 

    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

INTA 

16.3.2017 

ITRE 

16.3.2017 
  

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει 

    Ημερομηνία της απόφασης 

INTA 

13.7.2016 

ITRE 

23.2.2016 
  

Εισηγητές 

    Ημερομηνία ορισμού 

Stefan Eck 

10.3.2016 
   

Εξέταση στην επιτροπή 20.3.2017    

Ημερομηνία έγκρισης 21.3.2017    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

54 

2 

1 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo 

Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa 

Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb 

Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, 

José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan 

Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise 

Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, 

Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina 

Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas 

Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, 

Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle 

Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, 

Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, 

Damiano Zoffoli 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner 

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Jan Keller, Arne Lietz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Ημερομηνία κατάθεσης 22.3.2017 

 



 

RR\1120940EL.docx 9/9 PE601.084v02-00 

 EL 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

54 + 

ALDE Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils 

Torvalds 

ECR Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa 

EFDD Piernicola Pedicini 

GUE/NGL Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez 

NI Zoltán Balczó 

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, 

Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate 
Sommer, Adina-Ioana Vălean 

S&D Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb 

Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel 
Poc, Damiano Zoffoli 

Verts/ALE Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec 

 

2 - 

ENF Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn 

 

1 0 

EFDD Julia Reid 

 

Σημασία συμβόλων: 

+ : υπέρ 

- : κατά 

0 : αποχή 

 

 


