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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii 

Europene, a Convenției de la Minamata privind mercurul 

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

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05925/2017), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

192 alineatul (1) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0102/2017), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară (A8-0067/2017), 

1. aprobă încheierea Convenției de la Minamata privind mercurul; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Organizației 

Națiunilor Unite. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Convenția de la Minamata privind mercurul este un tratat internațional încheiat sub auspiciile 

Programului Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP). Convenția constituie 

principalul cadru juridic internațional de cooperare și de adoptare a măsurilor pentru controlul 

și limitarea utilizării mercurului, precum și a emisiilor antropice de mercur și de compuși ai 

mercurului în aer, apă și sol. Obiectivul său este de a proteja sănătatea umană și mediul 

împotriva tuturor efectelor negative ale mercurului. Convenția a fost încheiată la 

19 ianuarie 2013 și adoptată la 10 octombrie 2013 la Kumamoto, Japonia. Aceasta poartă 

numele orașului japonez de coastă Minamata, care a suferit un dezastru ecologic provocat de 

mai multe decenii de poluare industrială a apei cu mercur și care a fost recunoscut pentru prima 

dată în 1968. 

 

Dovezile științifice indică toxicitatea acută a mercurului, un element care nici nu poate fi 

distrus, nici nu poate dispărea. Având în vedere efectele sale extrem de nocive asupra sănătății, 

mercurul se numără printre cei mai nocivi poluanți din lume. Potrivit Organizației Mondiale a 

Sănătății, nu există limite de siguranță în cazul expunerii la mercur. În mediul acvatic, mercurul 

poate forma compusul neurotoxic numit metilmercur, acesta fiind la rândul său amplificat din 

punct de vedere biologic în lanțul trofic. Expunerea la mercur este o problemă de sănătate larg 

răspândită și poate avea efecte toxice asupra sistemului nervos, digestiv și imunitar, precum și 

asupra plămânilor, a rinichilor, a pielii și a ochilor. Chiar și cantitățile mici de mercur pot afecta 

sistemul nervos. 

 

Mercurul este un metal ubicuu, cu prezență globală și largă utilizare în obiectele din viața de zi 

cu zi. Acesta este evacuat în atmosferă, sol și apă dintr-o multitudine de surse. Controlarea 

evacuărilor antropice de mercur de-a lungul ciclului de viață al acestuia reprezintă un factor 

cheie al stabilirii obligațiilor în cadrul convenției. Convenția de la Minamata abordează întregul 

ciclu de viață al mercurului. Aceasta prevede, printre altele, interzicerea deschiderii de noi mine 

de mercur și eliminarea treptată a celor existente, eliminarea treptată și reducerea utilizării 

mercurului într-o serie de produse și de procese, măsuri de control al emisiilor și evacuărilor, 

precum și reglementarea mineritului aurifer artizanal și la scară redusă. De asemenea, convenția 

abordează depozitarea mercurului, eliminarea acestuia sub formă de deșeu și gestionarea 

siturilor contaminate cu mercur. În cadrul Convenției de la Minamata, guvernele vor fi 

încurajate să ia măsuri de gestionare a efectelor expunerii la mercur asupra sănătății. 

 

Regulamentul (CE) nr. 1102/2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic și de 

anumiți compuși și amestecuri de mercur și depozitarea în condiții de siguranță a mercurului 

metalic a pregătit deja terenul pentru convenție. Acest regulament a fost abrogat prin 

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul, convenit între 

Consiliu și Parlament la 14 decembrie 2016, aprobat de COREPER la 16 decembrie 2016 și 

adoptat de Parlament la 14 martie 2017. Regulamentul privind mercurul transpune în legislația 

UE dispozițiile Convenției de la Minamata care încă nu au fost transpuse și abordează mai 

multe aspecte suplimentare care nu sunt nereglementate pe deplin de convenție. 

 

În conformitate cu articolul 30 din Convenția de la Minamata, aceasta face obiectul ratificării, 

acceptării sau aprobării de către state și de către organizațiile regionale de integrare economică. 

Depunerea instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare a Convenției de la Minamata de 

către UE și statele sale membre ar trebui să se desfășoare în mod colectiv și coordonat, pentru 

a se asigura faptul că această convenție intră în vigoare în același timp atât pentru UE, cât și 
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pentru statele sale membre. Pentru a facilita adoptarea măsurilor tehnice necesare descrise 

anterior, Uniunea Europeană ar trebui să ratifice Convenția de la Minamata privind mercurul 

cât mai curând posibil. În lumina negocierilor încheiate și a adoptării Regulamentului privind 

mercurul, acum este momentul oportun pentru a finaliza ratificarea Convenției de la Minamata. 

 

În acest scop, Consiliul a adoptat un proiect de decizie privind încheierea Convenției de la 

Minamata privind mercurul, aprobând convenția în numele UE. Textul convenției este inclus 

într-o anexă la decizie. Ratificarea convenției va fi un pas important către atingerea unui nivel 

mai înalt de protecție a sănătății umane și a mediului împotriva mercurului. De asemenea, va 

permite UE să-și asume un rol activ în elaborarea unei politici globale fără mercur. Prin 

urmare, raportorul salută proiectul de decizie a Consiliului și propune ca Parlamentul să își 

dea aprobarea. 
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PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND 

Titlu Convenția de la Minamata privind mercurul 

Referințe 05925/2017 – C8-0102/2017 – COM(2016)0042 – 2016/0021(NLE) 
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Comisie competentă în fond 

 Data anunțului în plen 

ENVI 
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Comisii sesizate pentru aviz 
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INTA 

16.3.2017 

ITRE 
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Avize care nu au fost emise 

 Data deciziei 
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ITRE 
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Raportori 

 Data numirii 

Stefan Eck 

10.3.2016 
   

Examinare în comisie 20.3.2017    

Data adoptării 21.3.2017    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

54 

2 

1 

Membri titulari prezenți la votul final 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 

Membri supleanți prezenți la votul final Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner 

Membri supleanți [articolul 200 alineatul 

(2)] prezenți la votul final 

Jan Keller, Arne Lietz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Data depunerii 22.3.2017 

 



 

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

 RO 

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND  

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 
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Poc, Damiano Zoffoli 

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