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P8_TA(2017)0066 

Yδράργυρος ***I 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά 

με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 

υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 

(COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2016)0039), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 

207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία 

του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0021/2016),  

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την 

προτεινόμενη νομική βάση, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

25ης Μαΐου 20161,  

– μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,  

– έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή και 

τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 16ης Δεκεμβρίου 

2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 

παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του, 

                                                 
1  ΕΕ C 303 της 19.8.2016, σ. 122. 



 

 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων(A8-0313/2016), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. εγκρίνει τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν 

ψήφισμα· 

3. λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα· 

4. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 

αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 

προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

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

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0023 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 

14 Μαρτίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του 

Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/852.) 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1102/2008 (2016/0023(COD)) 

Η αποδοχή, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτελεστικών πράξεων για τις 

αδειοδοτήσεις νέων προϊόντων ή διεργασιών στο πλαίσιο των διοργανικών 

διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τον υδράργυρο 

(2016/0023(COD)) δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι στοιχειοθετεί προηγούμενο για παρόμοιους 

φακέλους και δεν προδικάζει τις επικείμενες διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τα 

κριτήρια οριοθέτησης για τη χρήση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών 

πράξεων. 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ 

Η σύμβαση της Minamata και ο νέος κανονισμός για το υδράργυρο αποτελούν μείζονες 

συνεισφορές για την προστασία των πολιτών από τη ρύπανση από υδράργυρο παγκοσμίως 

και στην ΕΕ. 

Η διεθνής συνεργασία πρέπει να στηριχθεί ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη υλοποίηση 

της σύμβασης από όλα τα μέρη και να ενισχυθούν περαιτέρω οι διατάξεις της.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κατά συνέπεια δεσμευμένη στην υποστήριξη της συνεχιζόμενης 

συνεργασίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση και λαμβάνοντας υπόψη τις εφαρμοστέες πολιτικές, 

τους κανόνες και τις διαδικασίες της ΕΕ, μεταξύ άλλων αναλαμβάνοντας έργο στους 

ακόλουθους τομείς:  

– Μείωση του χάσματος ανάμεσα στο ενωσιακό δίκαιο και στις διατάξεις της Σύμβασης, 

μέσω της ρήτρας αναθεώρησης του καταλόγου απαγορευμένων προϊόντων με 

προσθήκη υδραργύρου· 

– Στο πλαίσιο των διατάξεων της Σύμβασης για τη χρηματοδότηση, την οικοδόμηση 

ικανοτήτων και τη μεταφορά τεχνολογίας, δραστηριότητες όπως η βελτίωση της 

ιχνηλασιμότητας του εμπορίου και της χρήσης υδραργύρου, η προώθηση της 

πιστοποίησης της βιοτεχνικής και μικρής κλίμακας εξόρυξης χρυσού και της σήμανσης 

για χρυσό χωρίς χρήση υδραργύρου, και η αύξηση της ικανότητας των 

αναπτυσσόμενων χωρών μεταξύ άλλων στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων 

υδραργύρου· 


