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Sprawozdanie z pracy „Realizacja zadao wynikających z ratyfikacji przez RP Konwencji
Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeo organicznych”.
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Etap III – Materiały informacyjne: Opis zależności między Konwencją Sztokholmską a
Konwencją Rotterdamską oraz Bazylejską z punktu widzenia chemikaliów i ich cyklu
istnienia
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Konwencja Sztokholmska1, Konwencja Bazylejska2 i Konwencja Rotterdamska3 to trzy
zazębiające się wielostronne umowy, dzielące wspólny cel, jakim jest ochrona zdrowia
ludzkiego i środowiska przed szkodliwym działaniem niebezpiecznych chemikaliów oraz
odpadów. Tworzą one skuteczne międzynarodowe i regionalne ramy prawne oraz narzędzia,
których celem jest zapobieganie i minimalizowanie skutków działania szczególnie
niebezpiecznych substancji chemicznych i odpadów niebezpiecznych w kontekście
ogólnoświatowym *1,9].
Konwencja Sztokholmska ma na celu wyeliminowanie trwałych zanieczyszczeo organicznych
(TZO) i uniemożliwienie wprowadzenia nowych TZO do produkcji i użytku [1,2,4,6].
Konwencja Rotterdamska zobowiązuje do wspólnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia
ludzkiego i środowiska w międzynarodowym handlu niebezpiecznymi chemikaliami,
zapewnia wymianę informacji oraz zakazuje eksportu chemikaliów do paostw, które nie
wyraziły zgody na przywóz takich chemikaliów [1,2,3,6,7]. Konwencja Bazylejska umożliwia
racjonalne ekologicznie gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, chroniąc tym samym
środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Reguluje także kwestię ich transgranicznego
przemieszczania [1,2,5,6].
W ostatniej dekadzie na arenie międzynarodowej podjęto wiele działao mających na celu
wzmocnienie koordynacji i współpracy miedzy tymi konwencjami. Te działania to proces
synergii miedzy konwencjami, sformalizowany w 2010 r. przyjęciem przez strony konwencji
Sztokholmskiej, Rotterdamskiej i Bazylejskiej decyzji o wzmocnieniu koordynacji i współpracy
w obszarach, w których synergia jest możliwa [6].
Proces synergii pozwolił na spojrzenie na chemikalia i odpady z perspektywy cyklu ich
istnienia, doprowadził do lepszego i bardziej powszechnego zrozumienia czym jest cykl
istnienia chemikaliów oraz jego związku z powstawaniem i przetwarzaniem odpadów.
Stworzył holistyczne podejście do zarządzania chemikaliami i ich odpadami, realnie
wpływając na zwiększenie bezpieczeostwa środowiska oraz zdrowia człowieka przy
narażeniu na chemikalia [6,9,10].
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Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeo organicznych
Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych
3
Konwencja Rotterdamska w sprawie procedury po uprzednim poinformowaniu (PIC) w międzynarodowym
handle niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi I pestycydami.
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Charakterystyka poszczególnych etapów cyklu istnienia substancji pozwala ocenid czy, kiedy i
jak ludzie oraz ekosystemy są narażone na jej działanie. Uwalnianie substancji zaczyna się już
bowiem na samym początku cyklu, czyli w chwili wydobywania surowców/wytwarzania
produktów i ma miejsce podczas stosowania, konsumpcji, magazynowania czy usuwania jako
odpad. Niektóre z uwalnianych substancji mogą przenosid się na niewielkie odległości
poprzez środowisko wodne, glebę lub powietrze. Inne natomiast jak trwałe zanieczyszczenia
organiczne, przenoszone są na duże odległości i deponowane daleko od miejsc ich
uwolnienia, gdzie akumulują się w ekosystemach lądowych i wodnych, szczególnie w
ekosystemach arktycznych. Należy też pamiętad o produktach, które podczas użytkowania są
w pełni bezpieczne, ale gdy stają się odpadami, stwarzają nierzadko duże zagrożenie dla
środowiska i zdrowia ludzkiego [8,10]. Jedynie właściwa analiza cyklu istnienia chemikaliów
pozwoli zrozumied, czy mamy do czynienia z narażeniem na chemikalia niebezpieczne, jakie
mogą byd tego skutki oraz jak zarządzad tymi chemikaliami w celu wyeliminowania lub
redukcji do minimum zagrożenia stwarzanego przez nie [10].
Skoordynowane wdrożenie Konwencji Rotterdamskiej, Sztokholmskiej i Bazylejskiej realnie
zapewnia elementy konieczne do zarządzania chemikaliami, uwzględniając różne aspekty
cyklu istnienia chemikaliów. Mowa tu o szerokim spektrum działao, obejmujących::


zrównoważone zarządzanie odpadami na poziomie krajowym,



identyfikację obszarów skażonych niebezpiecznymi chemikaliami,



zrównoważone

zarządzanie

zamagazynowanymi

zapasami

niebezpiecznych

chemikaliów,


zmniejszenie lub eliminację uwolnieo z produkcji i podczas stosowania TZO,



regulację i kontrolę międzynarodowego handlu niebezpiecznymi chemikaliami,
w oparciu miedzy innymi o ocenę ryzyka stwarzanego przez takie chemikalia,



transport odpadów niebezpiecznych,



unikanie produkcji i wprowadzania do obrotu TZO oraz potencjalnych4 TZO,



promowanie wymiany informacji na poziomie krajowym, regionalnym i regionalnym,



promowanie czystych metod produkcji,
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Potencjalne TZO należy tu rozumied jako nowe pestycydy lub nowe substancje chemiczne, które przy
rozważeniu kryteriów zawartych w załączniku D ust. 1 Konwencji Sztokholmskiej wykazują właściwości trwałych
zanieczyszczeo organicznych, o czym mowa w art. 3 Konwencji Sztokholmskiej.
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wsparcie techniczne i finansowe krajów rozwijających się [2, 8, 9].

Wzajemne powiązania między konwencjami z perspektywy ich przepisów i z uwzględnieniem
etapów cyklu istnienia chemikaliów zilustrowad można następująco:
1. Działania dotyczące istniejących chemikaliów:


powiadomienie

właściwych

organów czy

stron

zainteresowanych

o

wprowadzeniu zakazu lub ograniczenia produkcji i stosowania substancji w
danym paostwie lub o podjęciu przez paostwo rozwijające się działao
mających na celu objęcie szczególnie niebezpiecznych form użytkowych
pestycydów procedurą PIC (zgodnie z Konwencją Rotterdamską),


analiza czy chemikalia spełniają kryteria substancji uznawanych za trwałe
zanieczyszczenia organiczne (Konwencja Sztokholmska).

2. Działania dotyczące nowych chemikaliów:


zapobieganie produkcji i wykorzystaniu potencjalnych TZO (Konwencja
Sztokholmska).

3. Import / Eksport – kontrole:


kontrola

transgranicznego

przemieszczania

odpadów

niebezpiecznych

(Konwencja Bazylejska),


procedura zgody po uprzednim poinformowaniu (Konwencja Rotterdamska),



ograniczenie importu i eksportu TZO oprócz usuwania w sposób bezpieczny
dla środowiska i



kontrole transgranicznego międzynarodowego transportu TZO (Konwencja
Sztokholmska).

4. Gospodarka odpadami:


minimalizacja wytwarzania odpadów oraz ekologiczne zarządzanie odpadami
niebezpiecznymi ,



zapewnienie dostępności do zmagazynowanych zapasów substancji TZO oraz
odpadów, w tym produktów i artykułów, gdy staną się odpadami
zawierającymi TZO lub odpadami skażonymi przez TZO (Konwencja
Sztokholmska),
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opracowanie odpowiednich strategii identyfikacji zmagazynowanych zapasów
TZO lub odpadów TZO i zapewnienie zarządzania nimi w sposób bezpieczny,
skuteczny i przyjazny dla środowiska (Konwencja Sztokholmska),



zapewnienie dostępności do właściwych poradników dotyczących zarządzania
odpadami, np.: poradnik dotyczący odpadów TZO (Konwencja Bazylejska).

5. Uwalnianie do środowiska naturalnego:


zmniejszenie lub wyeliminowanie uwolnieo TZO z zamierzonej produkcji
i stosowania, produkcji niezamierzonej, ze zmagazynowanych zapasów i
odpadów zawierających TZO (Konwencja Sztokholmska).

6. Wymiana informacji o chemikaliach:


wymiana informacji o charakterystyce chemikaliów, narażeniu stwarzanym
przez nie, klasyfikacji, obchodzeniu się z nimi itp. (Konwencja Rotterdamska),



wymiana informacji i badao nad zamiennikami TZO i



wdrożenie alternatywnych produktów DDT (Konwencja sztokholmska)

[2,8]
Chemikalia podlegające Konwencjom Sztokholmskiej, Rotterdamskiej i Bazylejskiej
Chemikalia objęte przepisami Konwencji Rotterdamskiej, kiedy stają się odpadami lub
wchodzą w skład odpadów, podlegają wymogom Konwencji Bazylejskiej w zakresie
gospodarowania nimi, recyklingu lub unieszkodliwienia w kraju ich wytwarzania lub gdy
podlegają transgranicznemu przemieszczaniu. Chemikalia objęte przepisami Konwencji
Sztokholmskiej, kiedy stają się odpadami lub wchodzą w skład odpadów, podlegają
wymogom określonym w art. 6 Konwencji Sztokholmskiej, jednocześnie z należytym
uwzględnieniem wszelkich odpowiednich przepisów istniejących międzynarodowych
instrumentów oraz porozumieo o współpracy z organami Konwencji Bazylejskiej [11].
Spośród chemikaliów podlegających przepisom Konwencji Rotterdamskiej oraz chemikaliów
podlegających przepisom Konwencji Sztokholmskiej i wymienionych w załącznikach do tych
Konwencji, ponad 10 objęte jest jednocześnie przepisami obu Konwencji i są jednocześnie
wymienione w ich załącznikach. Są to następujące chemikalia [12, 13]:
-

aldryna
5

(Załącznik A5 do Konwencji Sztokholmskiej (KS), Załącznik III6 do Konwencji
Rotterdamskiej (KR))
-

chlordan
(Załącznik A do KS, Załącznik III do KR)

-

DDT
(Załącznik B7 do KS, Załącznik III do KR)

-

dieldryna
(Załącznik A do KS, Załącznik III do KR)

-

endosulfan
(Załącznik A do KS, Załącznik III do KR)

-

heksachlorocykloheksan HCH (izomery beta i alfa)
(Załącznik A do KS, Załącznik III do KR)

-

heptachlor
(Załącznik A do KS, Załącznik III do KR)

-

heksachlorobenzen
(Załącznik A i C8 do KS, Załącznik III do KR)

-

lindan
(Załącznik A do KS, Załącznik III do KR)

-

toksafen
(Załącznik A do KS, Załącznik III do KR)

-

polichlorowane bifenyle
(Załącznik A do KS, Załącznik III do KR)

-

kwas perfluorooktanosulfonowy, jego sole i fluorek sulfonylu perfluorooktanu
(Załącznik B do KS, Załącznik III do KR).
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Załącznik obejmujący chemikalia podlegające eliminacji zgodnie z art. 3 Konwencji Sztokholmskiej.
Załącznik obejmujący chemikalia podlegające procedurze zgody po uprzednim poinformowaniu.
7
Załącznik obejmujący chemikalia podlegające ograniczeniu/zmniejszeniu zgodnie z art. 3 Konwencji
Sztokholmskiej.
8
Załącznik obejmujący chemikalia podlegające eliminacji uwolnieo z niezamierzonej produkcji zgodnie z art. 5
Konwencji Sztokholmskiej.
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