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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de 

Europese Unie van het Verdrag van Minamata inzake kwik 

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

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (05925/2017), 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 192, 

lid 1, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (C8-0102/2017), 

– gezien artikel 99, lid 1, en lid 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid (A8-0067/2017), 

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst; 

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten, en 

aan de Verenigde Naties. 
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TOELICHTING 

Het Verdrag van Minamata inzake kwik is een mondiaal verdrag onder auspiciën van het 

Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). Het is het belangrijkste internationale 

juridische kader voor samenwerking en maatregelen om het gebruik en de antropogene emissies 

van kwik en kwikverbindingen in lucht, water en bodem te beheersen en te beperken. Het heeft 

tot doel de volksgezondheid en het milieu te beschermen tegen de ongewenste effecten van 

kwik. Het werd vastgesteld op 19 januari 2013 en is op 10 oktober 2013 in Kumamoto, Japan, 

aangenomen. Het verdrag is vernoemd naar de Japanse kuststad Minamata, waar een 

milieuramp heeft plaatsgevonden die voor het eerst erkend werd in 1968, nadat het water er 

tientallen jaren door de industrie vervuild werd met kwik. 

 

Wetenschappelijk bewijs legt onomstotelijk de acute toxiciteit van kwik vast. Het is een element 

dat niet vernietigd kan worden en dat niet verdwijnt. Kwik heeft een verwoestend effect op de 

gezondheid en behoort tot de meest vervuilende stoffen wereldwijd. Volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie zijn er geen veilige grenswaarden voor kwik. In aquatische 

systemen kan kwik de neurotoxische verbinding methylkwik vormen, waarna biomagnificatie 

in de voedselketen plaatsvindt. Blootstelling aan kwik is een wijdverspreid 

gezondheidsprobleem en kan schadelijk zijn voor het zenuwstelsel, de spijsvertering, het 

immuunsysteem, de longen, de nieren, de huid en de ogen. Zelfs kleine hoeveelheden kwik 

kunnen gevolgen hebben voor het zenuwstelsel. 

 

Kwik is een metaal dat wereldwijd vaak gebruikt wordt in alledaagse toepassingen. Het wordt 

door verschillende bronnen geloosd in de atmosfeer, de bodem en het water. De controle van 

de antropogene lozingen tijdens de volledige levensloop van kwik is een belangrijke drijfveer 

geweest bij het opstellen van het verdrag. Het Verdrag van Minamata omvat de volledige 

levenscyclus van kwik. Het voorziet onder andere in een verbod op nieuwe kwikmijnen en de 

uitfasering van bestaande mijnen, de uitfasering en vermindering van het gebruik van kwik in 

een aantal producten en processen, controlemaatregelen voor emissies en lozingen, en de 

regulering van ambachtelijke en kleinschalige goudwinning. Het verdrag omvat ook de opslag 

van kwik, de verwijdering ervan als afval, en met kwik verontreinigde locaties. In het Verdrag 

van Minamata worden de lidstaten aangemoedigd maatregelen te treffen om de gevolgen van 

blootstelling aan kwik voor de gezondheid te beperken. 

 

Verordening (EG) nr. 1102/2008 inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere 

kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik maakte de weg vrij 

voor het verdrag. Deze verordening is ingetrokken bij de verordening van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende kwik. De Raad en het Parlement bereikten hierover 

overeenstemming op 14 december 2016; daarna volgde goedkeuring door het Coreper op 16 

december 2016, en aanneming door het Parlement op 14 maart 2017. De verordening 

betreffende kwik neemt een aantal nog niet omgezette bepalingen van het Verdrag van 

Minamata op in het EU-recht, en omvat daarnaast verschillende bijkomende kwesties die in het 

verdrag nog niet volledig gereguleerd waren. 

 

In overeenstemming met artikel 30 van het Verdrag van Minamata moet het verdrag 

bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd worden door staten en door regionale organisaties voor 

economische integratie. De EU en haar lidstaten moeten de akten van bekrachtiging, 

aanvaarding of goedkeuring van het Verdrag van Minamata gezamenlijk en op gecoördineerde 

wijze neerleggen om te waarborgen dat het Verdrag voor de EU en voor haar lidstaten 
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gelijktijdig in werking treedt. Om de nodige hierboven beschreven technische maatregelen tot 

stand te brengen moet de EU het Verdrag van Minamata inzake kwik zo snel mogelijk 

ratificeren. Nu de onderhandelingen zijn afgerond en de verordening betreffende kwik is 

aangenomen, is het moment aangebroken om de ratificering van het Verdrag van Minamata te 

voltooien. 

 

Daartoe heeft de Raad een ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het Verdrag 

van Minamata inzake kwik aangenomen, waardoor het verdrag namens de EU wordt 

goedgekeurd. De tekst van het verdrag is aan het besluit gehecht. De ratificering van het 

Verdrag zal een belangrijke stap zijn naar een hoger niveau van bescherming van de 

volksgezondheid en het milieu tegen kwik. De EU zal hierdoor ook een actieve rol kunnen 

opnemen bij het vormgeven van een mondiaal beleid zonder kwik. De rapporteur is daarom 

ingenomen met het ontwerpbesluit van de Raad en stelt voor dat het Parlement zijn goedkeuring 

geeft. 
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