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Amendement  94 

Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries 

 

Voorstel voor een verordening 

Visum 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name artikel 

192, lid 1, en artikel 207, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 192, lid 1, 

Or. en 

 

Amendement  95 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Jytte Guteland, Christel 

Schaldemose, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Visum 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name artikel 

192, lid 1, en artikel 207, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 192, lid 1, 

Or. en 

Motivering 

Artikel 192, lid 1, VWEU dient de enige rechtsgrondslag voor deze verordening te zijn. 

 

Amendement  96 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Kwik is een zeer giftige stof die (1) Kwik is een zeer giftige stof die 
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wereldwijd een groot gevaar vormt voor de 

menselijke gezondheid, onder andere door 

methylkwik in bestanden van vis en 

zeevruchten, voor ecosystemen en voor 

wilde dieren. Wegens de 

grensoverschrijdende aard van 

kwikverontreiniging is 40 % à 80 % van de 

totale kwikdepositie in de Unie afkomstig 

van buiten de Unie. Derhalve is optreden 

op lokaal, regionaal, nationaal en 

internationaal niveau gerechtvaardigd. 

wereldwijd een groot gevaar vormt voor de 

menselijke gezondheid. De besmetting van 

duizenden personen tussen 1932 en 1966 

in Japan, de Minamataziekte genoemd, is 

een tragisch voorbeeld van hoe schadelijk 

deze stof voor de gezondheid is. Vandaag 

vinden we kwik terug als methylkwik in 

bestanden van vis en zeevruchten, 

ecosystemen en wilde dieren. Wegens de 

grensoverschrijdende aard van 

kwikverontreiniging is 40 % à 80 % van de 

totale kwikdepositie in de Unie afkomstig 

van buiten de Unie. Derhalve is optreden 

op lokaal, regionaal, nationaal en 

internationaal niveau gerechtvaardigd. 

Or. fr 

 

Amendement  97 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Kwik is een zeer giftige stof die 

wereldwijd een groot gevaar vormt voor de 

menselijke gezondheid, onder andere door 

methylkwik in bestanden van vis en 

zeevruchten, voor ecosystemen en voor 

wilde dieren. Wegens de 

grensoverschrijdende aard van 

kwikverontreiniging is 40 % à 80 % van 

de totale kwikdepositie in de Unie 

afkomstig van buiten de Unie. Derhalve is 

optreden op lokaal, regionaal, nationaal 

en internationaal niveau gerechtvaardigd. 

(1) Kwik is een zeer giftige stof die 

wereldwijd een groot gevaar vormt voor de 

menselijke gezondheid, onder andere door 

methylkwik in bestanden van vis en 

zeevruchten, voor ecosystemen en voor 

wilde dieren. In hoge dosissen is kwik 

bijzonder schadelijk voor jonge kinderen 

en foetussen, onder andere voor hun 

verstandelijk vermogen. Het gebruik 

ervan moet dienovereenkomstig worden 

beperkt. 

Or. fr 

 

Amendement  98 

Michel Dantin 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Wegens de grensoverschrijdende 

aard van kwikverontreiniging is 40 % à 

80 % van de totale kwikdepositie in de 

Unie afkomstig van buiten de Unie. 

Derhalve is optreden op lokaal, regionaal, 

nationaal en internationaal niveau 

gerechtvaardigd. 

Or. fr 

 

Amendement  99 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Om het gebruik van kwik in 

productieprocessen te kunnen afbouwen, 

moet onderzoek naar alternatieven van 

kwik worden aangemoedigd die niet of 

minder gevaarlijk voor het milieu en de 

gezondheid zijn. 

Or. it 

 

Amendement  100 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries, José 

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Het grootste deel van de 

kwikemissies en de daarmee gepaard 

gaande blootstellingsrisico's is het gevolg 

van antropogene activiteiten, waaronder de 

(2) Het grootste deel van de 

kwikemissies en de daarmee gepaard 

gaande blootstellingsrisico's is het gevolg 

van antropogene activiteiten, waaronder de 
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primaire kwikmijnbouw en 

kwikverwerking, het gebruik van kwik in 

producten, industriële processen en 

ambachtelijke en kleinschalige 

goudwinning ("ASGM") en in het 

bijzonder steenkoolverbranding en het 

beheer van kwikafval. 

primaire kwikmijnbouw en 

kwikverwerking, het gebruik van kwik in 

producten, industriële processen en 

ambachtelijke en kleinschalige 

goudwinning ("ASGM") en in het 

bijzonder steenkoolverbranding en het 

beheer van kwikafval. De verbranding van 

fossiele brandstoffen in energiecentrales 

en industriële boilers staan samen met de 

verwarming van woningen in voor bijna 

de helft van de wereldwijde kwikemissies. 

Daarom moeten de overgang naar 

hernieuwbare energieproductie en 

maatregelen voor energie-efficiëntie 

worden versneld om de vrijkoming van 

kwik in de atmosfeer aanzienlijk te 

verlagen. 

Or. en 

 

Amendement  101 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Het grootste deel van de 

kwikemissies en de daarmee gepaard 

gaande blootstellingsrisico's is het gevolg 

van antropogene activiteiten, waaronder de 

primaire kwikmijnbouw en 

kwikverwerking, het gebruik van kwik in 

producten, industriële processen en 

ambachtelijke en kleinschalige 

goudwinning ("ASGM") en in het 

bijzonder steenkoolverbranding en het 

beheer van kwikafval. 

(2) Het grootste deel van de 

kwikemissies en de daarmee gepaard 

gaande blootstellingsrisico's is het gevolg 

van antropogene activiteiten, waaronder de 

primaire kwikmijnbouw en 

kwikverwerking, het gebruik van kwik in 

producten, industriële processen en 

ambachtelijke en kleinschalige 

goudwinning ("ASGM") door middel van 

kwik en in het bijzonder 

steenkoolverbranding en het beheer van 

kwikafval. 

Or. fr 

 

Amendement  102 

Notis Marias 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Het grootste deel van de 

kwikemissies en de daarmee gepaard 

gaande blootstellingsrisico's is het gevolg 

van antropogene activiteiten, waaronder de 

primaire kwikmijnbouw en 

kwikverwerking, het gebruik van kwik in 

producten, industriële processen en 

ambachtelijke en kleinschalige 

goudwinning ("ASGM") en in het 

bijzonder steenkoolverbranding en het 

beheer van kwikafval. 

(2) Een groot deel van de 

kwikemissies en de daarmee gepaard 

gaande blootstellingsrisico's is het gevolg 

van antropogene activiteiten, waaronder de 

primaire kwikmijnbouw en 

kwikverwerking, het gebruik van kwik in 

producten, industriële processen en 

ambachtelijke en kleinschalige 

goudwinning ("ASGM") en in het 

bijzonder steenkoolverbranding en het 

beheer van kwikafval. 

Or. el 

 

Amendement  103 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Het bij Besluit nr. 1386/2013/EU 

van het Europees Parlement en de Raad34 

vastgestelde zevende 

milieuactieprogramma bevat de 

langetermijndoelstelling van een niet-

toxisch milieu en bepaalt met dat doel voor 

ogen dat er actie moet worden ondernomen 

om de aanzienlijke nadelige effecten van 

chemische stoffen op de menselijke 

gezondheid en het milieu tegen 2020 zo 

veel mogelijk te beperken. 

(3) Het bij Besluit nr. 1386/2013/EU 

van het Europees Parlement en de Raad34 

vastgestelde zevende 

milieuactieprogramma bevat de 

langetermijndoelstelling van een niet-

toxisch milieu en bepaalt met dat doel voor 

ogen dat er onmiddellijk actie moet 

worden ondernomen om de aanzienlijke 

nadelige effecten van chemische stoffen op 

de menselijke gezondheid en het milieu 

tegen 2020 zo veel mogelijk te beperken. 

__________________ __________________ 

34Besluit nr. 1386/2013/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 20 

november 2013 inzake een nieuw 

algemeen milieuactieprogramma voor de 

Europese Unie voor de periode tot en met 

2020 "Goed leven, binnen de grenzen van 

34Besluit nr. 1386/2013/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 20 

november 2013 inzake een nieuw 

algemeen milieuactieprogramma voor de 

Europese Unie voor de periode tot en met 

2020 "Goed leven, binnen de grenzen van 
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onze planeet" (PB L 354 van 28.12.2013, 

blz. 171). 

onze planeet" (PB L 354 van 28.12.2013, 

blz. 171). 

Or. el 

 

Amendement  104 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Naar aanleiding van de vaststelling 

van de Strategie en een hele reeks 

maatregelen betreffende kwikemissies, de 

vraag naar en het aanbod aan kwik en het 

gebruik ervan alsook het beheer van 

overschotten en voorraden kwik, is de 

laatste tien jaar in de Unie veel vooruitgang 

geboekt wat het beheer van kwik betreft. 

(5) Naar aanleiding van de vaststelling 

van de Strategie en een hele reeks 

maatregelen betreffende kwikemissies, de 

vraag naar en het aanbod aan kwik en het 

gebruik ervan alsook het beheer van 

overschotten en voorraden kwik, is de 

laatste tien jaar in de Unie veel vooruitgang 

geboekt wat het beheer van kwik betreft. 

Er moet bijzondere aandacht worden 

besteed aan de volledige en correcte 

uitvoering van de onderhavige 

verordening. 

Or. fr 

 

Amendement  105 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Naar aanleiding van de 

vaststelling van de Strategie en een hele 

reeks maatregelen betreffende 
kwikemissies, de vraag naar en het aanbod 

aan kwik en het gebruik ervan alsook het 

beheer van overschotten en voorraden 

kwik, is de laatste tien jaar in de Unie veel 

vooruitgang geboekt wat het beheer van 

kwik betreft. 

(5) Het beheer van de kwikproductie, 

de kwikemissies, de vraag naar en het 

aanbod aan kwik en het gebruik ervan in 

industriële productieprocessen, alsook het 

beheer van overschotten en voorraden kwik 

moet worden gepland opdat het milieu en 

de gezondheid worden beschermd en 

voorzorgsmaatregelen voorop worden 

gesteld. 
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Or. it 

 

Amendement  106 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Naar aanleiding van de 

vaststelling van de Strategie en een hele 

reeks maatregelen betreffende 

kwikemissies, de vraag naar en het aanbod 

aan kwik en het gebruik ervan alsook het 

beheer van overschotten en voorraden 

kwik, is de laatste tien jaar in de Unie veel 

vooruitgang geboekt wat het beheer van 

kwik betreft. 

(5) Bijvoorbeeld via de vaststelling van 

de Strategie en een hele reeks maatregelen 

betreffende kwikemissies, de vraag naar en 

het aanbod aan kwik en het gebruik ervan 

alsook het beheer van overschotten en 

voorraden kwik, is de laatste tien jaar in de 

Unie veel vooruitgang geboekt wat het 

beheer van kwik betreft. 

Or. fr 

 

Amendement  107 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) In de Strategie wordt bepaald dat 

het onderhandelen over en het sluiten van 

een internationaal wettelijk bindend 

instrument een prioriteit moet zijn, 

aangezien actie van de Unie alleen geen 
garantie biedt voor een doeltreffende 

bescherming van de burgers van de Unie 

tegen de schadelijke gevolgen voor de 

gezondheid van kwik. 

(6) Naast wat is vastgelegd in de 

Strategie voor kwik die bepaalt dat het 

onderhandelen over en het sluiten van een 

internationaal wettelijk bindend instrument 

een prioriteit moet zijn, moet de Europese 

Unie zich inspannen om een sleutelrol te 

spelen bij de internationale partners om 

een garantie voor een echt doeltreffende 

bescherming van de eigen burgers te 

bieden tegen de schadelijke gevolgen voor 

de gezondheid van kwik, door voorbeelden 

van beste praktijken te verstrekken aan 

alle landen die het Verdrag van 

Minamata hebben ondertekend. 
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Or. it 

 

Amendement  108 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) In de Strategie wordt bepaald dat 

het onderhandelen over en het sluiten van 

een internationaal wettelijk bindend 

instrument een prioriteit moet zijn, 

aangezien actie van de Unie alleen geen 

garantie biedt voor een doeltreffende 

bescherming van de burgers van de Unie 

tegen de schadelijke gevolgen voor de 

gezondheid van kwik. 

(6) In de Strategie wordt bepaald dat 

het onderhandelen over en het sluiten van 

een internationaal instrument een prioriteit 

moet zijn, aangezien actie van de Unie 

alleen geen garantie biedt voor een 

doeltreffende bescherming van de burgers 

van de Unie tegen de schadelijke gevolgen 

voor de gezondheid van kwik. 

Or. el 

 

Amendement  109 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Op 11 oktober 2013 hebben de 

Unie en 26 van haar lidstaten in Kumamoto 

het Verdrag van Minamata inzake kwik 

("het Verdrag") ondertekend37. De Unie en 

al haar lidstaten hebben zich derhalve 

verbonden tot de sluiting, omzetting en 

implementatie van dat verdrag38. 

(7) Op 11 oktober 2013 hebben de 

Unie en 26 van haar lidstaten in Kumamoto 

het Verdrag van Minamata inzake kwik 

("het Verdrag") ondertekend37. In 

tegenstelling tot de Europese Unie, in de 

hoedanigheid van organisatie, wensen 

Estland en Portugal op dit moment niet te 

worden betrokken bij de sluiting, 

omzetting en implementatie van dat 

verdrag38. 

__________________ __________________ 

37 https://treaties.un.org 37 https://treaties.un.org 

38Besluit XXX van de Raad van 

XX/XX/XX betreffende de sluiting van het 

38Besluit XXX van de Raad van 

XX/XX/XX betreffende de sluiting van het 
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Verdrag van Minamata inzake kwik (PB L 

van , blz. ). 

Verdrag van Minamata inzake kwik (PB L 

van , blz. ). 

Or. fr 

 

Amendement  110 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Op 11 oktober 2013 hebben de 

Unie en 26 van haar lidstaten in Kumamoto 

het Verdrag van Minamata inzake kwik 

("het Verdrag")37 ondertekend. De Unie en 

al haar lidstaten hebben zich derhalve 

verbonden tot de sluiting, omzetting en 

implementatie van dat verdrag38. 

(7) De Unie en 26 van haar lidstaten 

hebben in Kumamoto het Verdrag van 

Minamata inzake kwik ("het Verdrag")37 

ondertekend. De Unie en al haar lidstaten 

hebben zich derhalve verbonden tot de 

sluiting, omzetting en implementatie van 

dat verdrag38. 

__________________ __________________ 

37 https://treaties.un.org 37 https://treaties.un.org 

38 Besluit XXX van de Raad van 

XX/XX/XX betreffende de sluiting van het 

Verdrag van Minamata inzake kwik (PB L 

van , blz. ). 

38 Besluit XXX van de Raad van 

XX/XX/XX betreffende de sluiting van het 

Verdrag van Minamata inzake kwik (PB L 

van , blz. ). 

Or. pl 

Motivering 

Niet alle lidstaten hebben het Verdrag al ondertekend. 

 

Amendement  111 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Een spoedige bekrachtiging van het 

Verdrag door de Unie en haar lidstaten zal 

(8) Een spoedige bekrachtiging van het 

Verdrag door de Europese staten zal 
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belangrijke wereldwijde gebruikers en 

uitstoters van kwik die het Verdrag hebben 

ondertekend, ertoe aanzetten het te 

bekrachtigen en te implementeren. 

belangrijke wereldwijde gebruikers en 

uitstoters van kwik die het Verdrag hebben 

ondertekend, ertoe aanzetten het te 

bekrachtigen en te implementeren. 

Or. fr 

 

Amendement  112 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Aangezien veel van de 

verplichtingen van het Verdrag reeds zijn 

omgezet in de wetgeving van de Unie, 

mogen bij deze verordening slechts 

bepalingen worden vastgesteld die het 

acquis van de Unie aanvullen en die 

noodzakelijk zijn om het volledig in 

overeenstemming te brengen met het 

Verdrag en de Unie en haar lidstaten 

bijgevolg in staat te stellen het Verdrag te 

bekrachtigen en te implementeren. 

(9) Aangezien veel van de 

verplichtingen van het Verdrag reeds zijn 

omgezet in de wetgeving van de Unie, 

mogen bij deze verordening bepalingen 

worden vastgesteld die het acquis van de 

Unie aanvullen en die noodzakelijk zijn om 

het volledig in overeenstemming te 

brengen met het Verdrag en de Unie en 

haar lidstaten bijgevolg in staat te stellen 

het Verdrag te bekrachtigen en te 

implementeren. Onderhavige verordening 

moet ook nieuwe bepalingen vaststellen 

die verdergaan dan die van het Verdrag, 

in overeenstemming met de Strategie en 

de wetgeving van de Unie op het gebied 

van milieu en bescherming van de 

gezondheid, en voornamelijk wat 

afvalstoffen betreft. 

Or. es 

Motivering 

De nieuwe verordening mag niet worden beperkt tot de aanpassing van de wetgeving van de 

Unie aan het Verdrag. Het Verdrag bevat tal van aspecten waarop de Unie sneller 

vooruitgang kan boeken en zo de basis kan leggen voor toekomstige wijzigingen aan het 

Verdrag. 
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Amendement  113 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Aangezien veel van de 

verplichtingen van het Verdrag reeds zijn 

omgezet in de wetgeving van de Unie, 

mogen bij deze verordening slechts 

bepalingen worden vastgesteld die het 

acquis van de Unie aanvullen en die 

noodzakelijk zijn om het volledig in 

overeenstemming te brengen met het 

Verdrag en de Unie en haar lidstaten 

bijgevolg in staat te stellen het Verdrag te 

bekrachtigen en te implementeren. 

(9) Aangezien veel van de 

verplichtingen van het Verdrag reeds zijn 

omgezet in de wetgeving van de Unie, 

mogen bij deze verordening slechts 

bepalingen worden vastgesteld die het 

acquis van de Unie aanvullen en die 

noodzakelijk zijn om het volledig in 

overeenstemming te brengen met het 

Verdrag en de Unie en haar lidstaten 

bijgevolg in staat te stellen het Verdrag te 

bekrachtigen en te implementeren. Er dient 

in dit kader rekening te worden gehouden 

met de soevereine wil van Estland en 

Portugal, maar tegelijk dienen deze 

lidstaten, via een constructieve dialoog, te 

worden verzocht het Verdrag van 

Minamata te ondertekenen. 

Or. fr 

 

Amendement  114 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Aangezien veel van de 

verplichtingen van het Verdrag reeds zijn 

omgezet in de wetgeving van de Unie, 

mogen bij deze verordening slechts 

bepalingen worden vastgesteld die het 

acquis van de Unie aanvullen en die 

noodzakelijk zijn om het volledig in 

overeenstemming te brengen met het 

Verdrag en de Unie en haar lidstaten 

bijgevolg in staat te stellen het Verdrag te 

bekrachtigen en te implementeren. 

(9) Aangezien veel van de 

verplichtingen van het Verdrag reeds zijn 

omgezet in de wetgeving van de Unie, 

moet deze verordening eerst en vooral 

bepalingen vaststellen die het acquis van 

de Unie aanvullen en die noodzakelijk zijn 

om het volledig in overeenstemming te 

brengen met het Verdrag en de Unie en 

haar lidstaten bijgevolg in staat te stellen 

het Verdrag te bekrachtigen en te 

implementeren. 
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Or. fr 

 

Amendement  115 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Aangezien veel van de 

verplichtingen van het Verdrag reeds zijn 

omgezet in de wetgeving van de Unie, 

mogen bij deze verordening slechts 

bepalingen worden vastgesteld die het 

acquis van de Unie aanvullen en die 

noodzakelijk zijn om het volledig in 

overeenstemming te brengen met het 

Verdrag en de Unie en haar lidstaten 

bijgevolg in staat te stellen het Verdrag te 

bekrachtigen en te implementeren. 

(9) Aangezien veel van de 

verplichtingen van het Verdrag reeds zijn 

omgezet in de wetgeving van de Unie, 

mogen bij deze verordening bepalingen 

worden vastgesteld die het acquis van de 

Unie aanvullen en die noodzakelijk zijn om 

het volledig in overeenstemming te 

brengen met het Verdrag en de Unie en 

haar lidstaten bijgevolg in staat te stellen 

het Verdrag te bekrachtigen en te 

implementeren. 

Or. en 

 

Amendement  116 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Aanvullende maatregelen op EU-

niveau, die ambitieuzer zijn dan de 

bepalingen van het Verdrag, kunnen 

worden ontwikkeld wanneer ze leiden tot 

een doeltreffende en effectieve 

vermindering van de schadelijke effecten 

van kwik, in overeenstemming met de 

laatste wetenschappelijke bevindingen en 

op voorwaarde dat ze de Europese 

ondernemingen niet in een zwakkere 

concurrentiepositie brengen ten opzichte 

van de rest van de wereld. Zo zou de Unie 
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het gebruik van gerecycled kwik voor 

industriële toepassingen moeten 

aanmoedigen. 

Or. fr 

Motivering 

Om de kwikproductie op wereldniveau te verminderen en een positief signaal te geven, moet 

de recycling en het gebruik van gerecycled kwik in de Unie worden aangemoedigd. 

 

Amendement  117 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het verbod op de uitvoer van kwik 

dat bij Verordening (EG) nr. 1102/2008 

van het Europees Parlement en de Raad39 is 

vastgesteld, moet worden aangevuld met 

beperkingen op de invoer van kwik op 

basis van de bron, het beoogde gebruik en 

de plaats van oorsprong van het kwik. De 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

649/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad40 aangewezen nationale 

autoriteiten moeten de administratieve 

taken in verband met de implementatie van 

dergelijke beperkingen verrichten. 

(10) Het verbod op de uitvoer van kwik 

dat bij Verordening (EG) nr. 1102/2008 

van het Europees Parlement en de Raad39 is 

vastgesteld, moet worden aangevuld met 

een verbod op de invoer van kwik voor 

gebruik dat niet onder de verwijdering van 

afval valt. De overeenkomstig Verordening 

(EU) nr. 649/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad40 aangewezen 

nationale autoriteiten moeten de 

administratieve taken in verband met de 

implementatie van dergelijke maatregelen 

verrichten. 

__________________ __________________ 

39 Verordening (EG) nr. 1102/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 22 

oktober 2008 inzake het verbod op de 

uitvoer van metallisch kwik en andere 

kwikverbindingen en -mengsels en de 

veilige opslag van metallisch kwik (PB 

L 304 van 14.11.2008, blz. 75). 

39 Verordening (EG) nr. 1102/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 22 

oktober 2008 inzake het verbod op de 

uitvoer van metallisch kwik en andere 

kwikverbindingen en -mengsels en de 

veilige opslag van metallisch kwik (PB 

L 304 van 14.11.2008, blz. 75). 

40 Verordening (EU) nr. 649/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 4 juli 

2012 betreffende de in- en uitvoer van 

gevaarlijke chemische stoffen (PB L 201 

40 Verordening (EU) nr. 649/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 4 juli 

2012 betreffende de in- en uitvoer van 

gevaarlijke chemische stoffen (PB L 201 
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van 27.7.2012, blz. 60). van 27.7.2012, blz. 60). 

Or. en 

 

Amendement  118 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het verbod op de uitvoer van kwik 

dat bij Verordening (EG) nr. 1102/2008 

van het Europees Parlement en de Raad39 is 

vastgesteld, moet worden aangevuld met 

beperkingen op de invoer van kwik op 

basis van de bron, het beoogde gebruik en 

de plaats van oorsprong van het kwik. De 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

649/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad40 aangewezen nationale 

autoriteiten moeten de administratieve 

taken in verband met de implementatie van 

dergelijke beperkingen verrichten. 

(10) Het verbod op de uitvoer van kwik 

moet, overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 1102/2008 van het Europees Parlement 

en de Raad39, worden aangevuld met 

beperkingen op de invoer van kwik op 

basis van de bron, het beoogde gebruik en 

de plaats van oorsprong van het kwik. De 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

649/2012 van het Europees Parlement en 

de Raad40 aangewezen nationale 

autoriteiten moeten de administratieve 

taken in verband met de implementatie van 

dergelijke beperkingen verrichten. 

__________________ __________________ 

39 Verordening (EG) nr. 1102/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 22 

oktober 2008 inzake het verbod op de 

uitvoer van metallisch kwik en andere 

kwikverbindingen en -mengsels en de 

veilige opslag van metallisch kwik (PB 

L 304 van 14.11.2008, blz. 75). 

39 Verordening (EG) nr. 1102/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 22 

oktober 2008 inzake het verbod op de 

uitvoer van metallisch kwik en andere 

kwikverbindingen en -mengsels en de 

veilige opslag van metallisch kwik (PB 

L 304 van 14.11.2008, blz. 75). 

40 Verordening (EU) nr. 649/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 4 juli 

2012 betreffende de in- en uitvoer van 

gevaarlijke chemische stoffen (PB L 201 

van 27.7.2012, blz. 60). 

40Verordening (EU) nr. 649/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 4 juli 

2012 betreffende de in- en uitvoer van 

gevaarlijke chemische stoffen (PB L 201 

van 27.7.2012, blz. 60). 

Or. fr 

Motivering 

Om te vermijden dat er in de sector van kwikhoudende producten (die zijn toegelaten in het 

kader van bijlage III bij onderhavige verordening) een tekort is aan kwik en 
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kwikverbindingen die als grondstof worden gebruikt, moet de Unie in bepaalde 

omstandigheden kwik kunnen invoeren. 

 

Amendement  119 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Er moet een verbod komen op de 

uitvoer, invoer en productie van een reeks 

kwikhoudende producten die een groot 

deel van het gebruik van kwik en 

kwikverbindingen in de Unie en 

wereldwijd uitmaken. 

(11) Er moet een verbod komen op de 

uitvoer, invoer en productie van een reeks 

kwikhoudende producten die een groot 

deel van het gebruik van kwik en 

kwikverbindingen in de Unie en 

wereldwijd uitmaken; het voortgezette 

gebruik moet streng worden gecontroleerd 

en aan de voorwaarden voldoen die zijn 

vastgelegd in artikelen 3 en 4 van deze 

verordening. 

Or. en 

 

Amendement  120 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Er moet een verbod komen op de 

uitvoer, invoer en productie van een reeks 

kwikhoudende producten die een groot 

deel van het gebruik van kwik en 

kwikverbindingen in de Unie en 

wereldwijd uitmaken. 

(11) Er moet een verbod komen op de 

uitvoer, invoer en productie van een reeks 

kwikhoudende producten die een groot 

deel van het gebruik van kwik en 

kwikverbindingen in de Unie uitmaken, op 

voorwaarde dat dergelijke verboden niet 

leiden tot een stijging van de totale 

wereldwijde kwiklozing. 

Or. en 
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Motivering 

De EU moet kwik kunnen invoeren uit derde landen die niet in staat zijn dit afval een gepaste 

verwerking te geven om het risico op onbedoelde lozing van kwik in het milieu te verkleinen. 

 

Amendement  121 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Er moet een verbod komen op de 

uitvoer, invoer en productie van een reeks 

kwikhoudende producten die een groot 

deel van het gebruik van kwik en 

kwikverbindingen in de Unie en 

wereldwijd uitmaken. 

(11) Er moet een verbod komen op de 

uitvoer, invoer en productie van een reeks 

kwikhoudende producten die niet voldoen 

aan de grenswaarden die in de van 

toepassing zijnde EU-wetgeving zijn 

vastgelegd en die een groot deel van het 

gebruik van kwik en kwikverbindingen in 

de Unie en wereldwijd uitmaken. 

Or. en 

Motivering 

Er mag geen dubbele standaard worden toegepast op de interne en de externe markten. 

 

Amendement  122 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Deze verordening mag de 

uitvoer, invoer en productie van 

geneesmiddelen die aantoonbare 

gezondheidsvoordelen hebben niet 

verhinderen wanneer er geen kwikvrije 

actieve stoffen als alternatief beschikbaar 
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zijn. 

Or. en 

Motivering 

Kwikhoudende geneesmiddelen die duidelijk gezondheidsvoordelen hebben en waarin kwik 

als actieve stof niet kan worden vervangen, mogen niet worden verboden zoals al het geval is 

in Verordening (EG) nr. 1102/2008. 

 

Amendement  123 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Deze verordening moet een 

dubbele rechtsgrondslag hebben, namelijk 

artikel 192, lid 1, en artikel 207 van het 

VWEU, aangezien het zowel beoogt het 

milieu en de menselijke gezondheid te 

beschermen als eenvormigheid te 

verzekeren ten aanzien van de 

handelsaspecten door middel van een 

verbod op de uitvoer en de invoer en 

beperkingen betreffende kwik, 

kwikverbindingen en kwikhoudende 

producten. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  124 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Deze verordening moet een 

dubbele rechtsgrondslag hebben, namelijk 

(12) Deze verordening moet artikel 192, 

lid 1, van het VWEU als rechtsgrondslag 
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artikel 192, lid 1, en artikel 207 van het 

VWEU, aangezien het zowel beoogt het 

milieu en de menselijke gezondheid te 

beschermen als eenvormigheid te 

verzekeren ten aanzien van de 

handelsaspecten door middel van een 

verbod op de uitvoer en de invoer en 

beperkingen betreffende kwik, 

kwikverbindingen en kwikhoudende 

producten. 

hebben, aangezien het hoofddoel van deze 

verordening de bescherming van het 

milieu en de menselijke gezondheid is 

tegen de negatieve effecten van kwik. 

Or. en 

Motivering 

De rechtsgrondslag moet de belangrijkste doelstelling van de wetgeving en het Verdrag 

weerspiegelen, namelijk de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu. 

 

Amendement  125 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Deze verordening moet een dubbele 

rechtsgrondslag hebben, namelijk artikel 

192, lid 1, en artikel 207 van het VWEU, 

aangezien het zowel beoogt het milieu en 

de menselijke gezondheid te beschermen 

als eenvormigheid te verzekeren ten 

aanzien van de handelsaspecten door 

middel van een verbod op de uitvoer en de 

invoer en beperkingen betreffende kwik, 

kwikverbindingen en kwikhoudende 

producten. 

(12) Deze verordening moet een dubbele 

rechtsgrondslag hebben, namelijk artikel 

192, lid 1, en artikel 207 van het VWEU, 

aangezien het zowel het milieu en de 

menselijke gezondheid wil beschermen als 

eenvormigheid te verzekeren ten aanzien 

van de handelsaspecten door middel van 

een verbod op de uitvoer en de invoer en 

beperkingen betreffende kwik, 

kwikverbindingen en kwikhoudende 

producten. 

Or. fr 

Motivering 

Door de grensoverschrijdende aard van kwik, moet onderhavige verordening een externe 

dimensie hebben om derde landen aan te moedigen kwikverontreiniging te beperken. De 

invoer in de Unie van kwikafval om kwik te stabiliseren vanuit derde landen die niet over de 
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financiële middelen beschikken om dergelijk gevaarlijk afval correct te behandelen en/of te 

kleine hoeveelheden afval hebben om een stabilisatie-installatie te bouwen, is hiervan een 

duidelijk voorbeeld. 

 

Amendement  126 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Deze verordening moet een 

dubbele rechtsgrondslag hebben, namelijk 
artikel 192, lid 1, en artikel 207 van het 

VWEU, aangezien het zowel beoogt het 

milieu en de menselijke gezondheid te 

beschermen als eenvormigheid te 

verzekeren ten aanzien van de 

handelsaspecten door middel van een 
verbod op de uitvoer en de invoer en 

beperkingen betreffende kwik, 

kwikverbindingen en kwikhoudende 

producten. 

(12) Deze verordening moet artikel 192, 

lid 1, van het VWEU als rechtsgrondslag 

hebben, aangezien ze beoogt het milieu en 

de menselijke gezondheid te beschermen. 

Het verbod op de uitvoer en de invoer en 

beperkingen betreffende kwik, 

kwikverbindingen en kwikhoudende 

producten moeten daarom onderworpen 

zijn aan overwegingen met betrekking tot 

het milieu en de menselijke gezondheid. 

Or. en 

 

Amendement  127 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Om de invoer van kwik en 

de opslag van gestabiliseerd of gedeeltelijk 

gestabiliseerd kwikafval te beperken, moet 

het gebruik van gerecycled kwik, indien 

mogelijk, worden aangemoedigd. 

Or. fr 
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Amendement  128 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Deze verordening geldt 

onverminderd de bepalingen van het 

toepasselijke acquis van de Unie die 

strengere voorschriften vaststellen voor 

dergelijke producten, onder andere wat 

betreft de maximumgehalten voor kwik. 

(13) Deze verordening geldt 

onverminderd de bepalingen van het 

toepasselijke acquis van de Unie die 

strengere voorschriften vaststellen voor 

dergelijke producten, onder andere, maar 

niet beperkt tot, de maximumgehalten voor 

kwik. 

Or. fr 

Motivering 

Derde landen verbieden om producten met een hoger kwikgehalte dan het maximumgehalte 

van de EU, maar die voldoen aan het Verdrag, uit te voeren, heeft geen positief effect op de 

gezondheid en het milieu, aangezien de buitenlandse ondernemingen dergelijke producten 

nog altijd buiten de EU kunnen verkopen. Alleen de Europese ondernemingen zouden worden 

benadeeld, terwijl de productievoorwaarden van de buitenlandse ondernemingen niet altijd 

hetzelfde beschermingsniveau als de EU waarborgen. 

 

Amendement  129 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Onderhavige verordening 

beoogt de bescherming van de menselijke 

gezondheid door er ook voor te zorgen dat 

geneeskrachtige producten en 

geneesmiddelen die kwik bevatten en die 

bewezen gezondheidsvoordelen brengen, 

en waarvoor er geen alternatief product 

zonder kwik bestaat, beschikbaar zijn. 

Or. fr 
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Amendement  130 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, 

Miriam Dalli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Overeenkomstig artikel 193 

van het VWEU mag deze verordening niet 

beletten dat een lidstaat verdergaande 

beschermingsmaatregelen handhaaft en 

treft, op voorwaarde dat zulke 

maatregelen verenigbaar zijn met de 

Verdragen en dat zij ter kennis van de 

Commissie worden gebracht. 

Or. en 

 

Amendement  131 

Susanne Melior 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Bij gebrek aan relevante 

beschikbare kwikvrije productieprocessen 

moeten er exploitatievoorwaarden worden 

vastgesteld voor de productie van natrium- 

of kaliummethylaat of -ethylaat met 

gebruik van kwik. 

(14) Bij gebrek aan relevante 

beschikbare kwikvrije productieprocessen 

moeten er exploitatievoorwaarden worden 

vastgesteld voor de productie van natrium- 

of kaliummethylaat of -ethylaat met 

gebruik van kwik teneinde het totaal aan 

kwikemissies en -lozingen afkomstig uit 

deze productieprocessen terug te dringen 

met 50 % tegen 2020 in vergelijking met 

de hoeveelheid in 2010 om de gevolgen 

voor het milieu en de gezondheid te 

beperken. Er moeten maatregelen worden 

getroffen om het gebruik van kwik te 

verminderen en het gebruik ervan in 

dergelijke productieprocessen zo snel 

mogelijk en ten laatste binnen tien jaar na 
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de inwerkingtreding van het Verdrag af te 

bouwen. 

Or. en 

 

Amendement  132 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Bij gebrek aan relevante 

beschikbare kwikvrije productieprocessen 

moeten er exploitatievoorwaarden worden 

vastgesteld voor de productie van natrium- 

of kaliummethylaat of -ethylaat met 

gebruik van kwik. 

(14) Bij gebrek aan relevante 

beschikbare kwikvrije productieprocessen 

moeten er exploitatievoorwaarden worden 

vastgesteld voor de productie van natrium- 

of kaliummethylaat of -ethylaat met 

gebruik van kwik teneinde het totaal aan 

kwikemissies en -lozingen afkomstig uit 

deze productieprocessen terug te dringen 

met 50 % tegen 2020 in vergelijking met 

de hoeveelheid in 2010 om de gevolgen 

voor het milieu en de gezondheid te 

beperken. Er moeten maatregelen worden 

getroffen om het gebruik van kwik te 

verminderen en het gebruik ervan in 

dergelijke productieprocessen zo snel 

mogelijk en ten laatste binnen tien jaar na 

de inwerkingtreding van het Verdrag af te 

bouwen. 

Or. en 

Motivering 

Om het Verdrag van Minamata te respecteren, moet de EU de formulering van bijlage B, deel 

II, van het Verdrag overnemen. 

 

Amendement  133 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Bij gebrek aan relevante 

beschikbare kwikvrije productieprocessen 

moeten er exploitatievoorwaarden worden 

vastgesteld voor de productie van natrium- 

of kaliummethylaat of -ethylaat met 

gebruik van kwik. 

(14) In afwachting van alternatieve 

kwikvrije productieprocessen moeten er 

tijdelijke exploitatievoorwaarden worden 

vastgesteld voor de productie van natrium- 

of kaliummethylaat of -ethylaat met 

gebruik van kwik. Bovendien moet, opdat 

de sector voldoende vooraf kan 

investeren, zo ver mogelijk van tevoren 

een datum van inwerkingtreding worden 

vastgesteld voor het verbod op het gebruik 

van kwik bij de productie van natrium- of 

kaliummethylaat of -ethylaat. 

Or. es 

Motivering 

Er bestaan al kwikvrije alternatieven voor de productie van natrium- of kaliummethylaat of -

ethylaat. Het Verdrag zelf spoort de partijen aan om "dit gebruik zo spoedig mogelijk te 

verbannen". In de amendementen wordt voorgesteld het gebruik uiterlijk in 2023 te 

verbieden. 

 

Amendement  134 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Bij gebrek aan relevante 

beschikbare kwikvrije productieprocessen 

moeten er exploitatievoorwaarden worden 

vastgesteld voor de productie van natrium- 

of kaliummethylaat of -ethylaat met 

gebruik van kwik. 

(14) De productie van natrium- of 

kaliummethylaat of -ethylaat door middel 

van een productieproces op basis van 

kwik, moet op termijn worden verboden. 

Bij gebrek aan een beschikbaar kwikvrij 

productieproces voor de productie van 

natrium- of kaliummethylaat of -ethylaat, 

moet de afwijkingsperiode worden 

verlengd met een beperkte periode en/of 

totdat een productieproces zonder kwik 

technisch en economisch haalbaar wordt 

geacht. 
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Or. fr 

 

Amendement  135 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, José 

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Bij gebrek aan relevante 

beschikbare kwikvrije productieprocessen 

moeten er exploitatievoorwaarden worden 

vastgesteld voor de productie van natrium- 

of kaliummethylaat of -ethylaat met 

gebruik van kwik. 

(14) Bij gebrek aan relevante 

beschikbare kwikvrije productieprocessen 

moeten er exploitatievoorwaarden worden 

vastgesteld voor de productie van natrium- 

of kaliummethylaat of -ethylaat met 

gebruik van kwik. De geleidelijke afbouw 

en de vervanging door haalbare kwikvrije 

productieprocessen moet zo snel mogelijk 

plaatsvinden. 

Or. en 

 

Amendement  136 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Bij gebrek aan relevante 

beschikbare kwikvrije productieprocessen 

moeten er exploitatievoorwaarden worden 

vastgesteld voor de productie van 

natrium- of kaliummethylaat of -ethylaat 

met gebruik van kwik. 

(14) De productie van natrium- of 

kaliummethylaat of -ethylaat met gebruik 

van kwik moet worden verboden. Bij 

gebrek aan relevante beschikbare kwikvrije 

productieprocessen voor kaliummethylaat 

of -ethylaat, moeten de operationele 

voorwaarden en afbouwperiode worden 

vastgesteld. 

Or. en 
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Amendement  137 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) De productie en het in de handel 

brengen van nieuwe kwikhoudende 

producten en de inrichting van nieuwe op 

kwik gebaseerde productieprocessen 

zouden leiden tot een verhoging van het 

gebruik van kwik en kwikverbindingen en 

van kwikemissies in de Unie. Dergelijke 

nieuwe activiteiten moeten derhalve 

worden verboden, tenzij uit een 

beoordeling blijkt dat deze toepassingen 

aanzienlijke voordelen voor het milieu en 

de gezondheid zouden opleveren en dat er 

geen technisch en economisch haalbare 

kwikvrije alternatieven beschikbaar zijn 

die dezelfde voordelen bieden. 

(15) De productie en het in de handel 

brengen van nieuwe kwikhoudende 

producten en de inrichting van nieuwe op 

kwik gebaseerde productieprocessen 

zouden leiden tot een verhoging van het 

gebruik van kwik en kwikverbindingen en 

van kwikemissies in de Unie. Dergelijke 

nieuwe activiteiten moeten derhalve 

worden verboden, tenzij uit een 

beoordeling blijkt dat deze toepassingen 

aanzienlijke voordelen voor de gezondheid 

zouden opleveren en dat er geen kwikvrije 

alternatieven beschikbaar zijn die dezelfde 

voordelen bieden. 

Or. it 

 

Amendement  138 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) De productie en het in de handel 

brengen van nieuwe kwikhoudende 

producten en de inrichting van nieuwe op 

kwik gebaseerde productieprocessen 

zouden leiden tot een verhoging van het 

gebruik van kwik en kwikverbindingen en 

van kwikemissies in de Unie. Dergelijke 

nieuwe activiteiten moeten derhalve 

worden verboden, tenzij uit een 

beoordeling blijkt dat deze toepassingen 

aanzienlijke voordelen voor het milieu en 

de gezondheid zouden opleveren en dat er 

(15) De productie en het in de handel 

brengen van nieuwe kwikhoudende 

producten en de inrichting van nieuwe op 

kwik gebaseerde productieprocessen 

zouden leiden tot een verhoging van het 

gebruik van kwik en kwikverbindingen en 

van kwikemissies in de Unie. Dergelijke 

nieuwe activiteiten moeten derhalve 

worden verboden, tenzij uit een 

beoordeling van de risico's en baten blijkt 

dat deze toepassingen aanzienlijke 

voordelen voor het milieu en de 



 

PE585.758v01-00 28/145 AM\1100259NL.doc 

NL 

geen technisch en economisch haalbare 

kwikvrije alternatieven beschikbaar zijn 

die dezelfde voordelen bieden. 

gezondheid zouden opleveren en dat er 

geen technisch haalbare kwikvrije 

alternatieven beschikbaar zijn die dezelfde 

voordelen bieden. 

Or. en 

 

Amendement  139 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Het gebruik van kwik en 

kwikverbindingen in ASGM maakt een 

groot deel uit van het gebruik en de 

emissies van kwik wereldwijd en moet 

derhalve worden gereguleerd. 

(16) Het gebruik van kwik en 

kwikverbindingen in ASGM maakt een 

groot deel uit van het gebruik en de 

emissies van kwik wereldwijd en moet 

derhalve onmiddellijk worden gereguleerd. 

Or. el 

 

Amendement  140 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) De traceerbaarheid van 

kwikafval is een belangrijke uitdaging om 

te verzekeren dat het afval correct wordt 

behandeld en verwijderd en dat het niet 

onwettig wordt gebruikt. Er moet dan ook 

een doeltreffend traceerbaarheidssysteem 

in de hele afvalbeheerketen van kwik op 

EU-niveau worden ingesteld. 

Or. fr 
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Amendement  141 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) In het licht van de 

inspanningen die de lidstaten doen om 

hernieuwbare energiebronnen te 

versterken en te bevorderen, moet er 

onmiddellijk onderzoek worden 

uitgevoerd naar de mate waarin de 

biomassasector bijdraagt aan 

kwikemissies. 

Or. el 

 

Amendement  142 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 ter) Sensibilisering en 

gezondheidseducatie op het gebied van 

mond- en tandhygiëne is de meest 

doeltreffende manier om cariës te 

voorkomen en dus tandvullingen, met 

bijvoorbeeld tandheelkundig amalgaam, 

te beperken. De lidstaten moeten de 

mond- en tandgezondheid bevorderen 

door bijvoorbeeld nationale doelstellingen 

vast te stellen. 

Or. fr 

Motivering 

Om het gebruik van om het even welke tandvullingsmethode te beperken, moet de kern van het 

probleem worden aangepakt. De bevordering van de mond- en tandgezondheid is een 

doeltreffende preventiemaatregel om cariës te voorkomen en is een nationale bevoegdheid. 

Deze maatregel wordt in het Verdrag aanbevolen. 
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Amendement  143 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Het gebruik van tandheelkundig 

amalgaam in ingekapselde vorm en van 

amalgaamafscheiders moet worden 

verplicht om personen die in de 

tandheelkundige sector werken en 

patiënten te beschermen tegen blootstelling 

aan kwik en om ervoor te zorgen dat 

kwikafval niet in het milieu wordt geloosd, 

maar wordt verzameld en op een 

verantwoorde manier wordt beheerd. 

Gezien de grootte van de ondernemingen 

in de tandheelkundige sector waarop deze 

wijziging betrekking heeft, is het passend 

om voor de aanpassing aan deze nieuwe 

bepaling voldoende tijd te voorzien. 

(17) Het gebruik van tandheelkundig 

amalgaam in ingekapselde, vooraf 

gedoseerde vorm en van 

amalgaamafscheiders moet worden 

verplicht om personen die in de 

tandheelkundige sector werken en 

patiënten te beschermen tegen blootstelling 

aan kwik en om ervoor te zorgen dat 

kwikafval niet in het milieu wordt geloosd, 

maar wordt verzameld en op een 

verantwoorde manier wordt beheerd. Om 

de doeltreffendheid van 

amalgaamafscheiders te verzekeren, 

moeten op EU-niveau 

minimumprestatievoorwaarden voor 

uitrusting en 

minimumbeheervoorwaarden voor 

amalgaamafval, waaraan personen die in 

de tandheelkundige sector werken, 

moeten voldoen, worden gewaarborgd. 

Gezien de grootte van de ondernemingen 

in de tandheelkundige sector waarop deze 

wijziging betrekking heeft, is het passend 

om voor de aanpassing aan deze nieuwe 

bepaling voldoende tijd te voorzien. 

Or. fr 

Motivering 

De bedoeling van "vooraf gedoseerd" is het verduidelijken dat de capsules voor een 

eenmalige tandvulling zijn bedoeld, en dus niet opnieuw mogen worden gebruikt. 

 

Amendement  144 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Het gebruik van tandheelkundig 

amalgaam in ingekapselde vorm en van 

amalgaamafscheiders moet worden 

verplicht om personen die in de 

tandheelkundige sector werken en 

patiënten te beschermen tegen blootstelling 

aan kwik en om ervoor te zorgen dat 

kwikafval niet in het milieu wordt geloosd, 

maar wordt verzameld en op een 

verantwoorde manier wordt beheerd. 

Gezien de grootte van de ondernemingen 

in de tandheelkundige sector waarop deze 

wijziging betrekking heeft, is het passend 

om voor de aanpassing aan deze nieuwe 

bepaling voldoende tijd te voorzien. 

(17) Het gebruik van tandheelkundig 

amalgaam moet worden verboden voor de 

behandeling van kinderen, zwangere 

vrouwen en vrouwen die borstvoeding 

geven, en het afbouwen van het gebruik 

ervan bij de behandeling van alle 

patiënten en tijdens de opleiding van 

personen die in de tandheelkundige sector 

zullen werken moet ook worden beoogd. 

Het gebruik van amalgaamafscheiders met 

een minimale retentie-efficiëntie moet 

worden verplicht om personen die in de 

tandheelkundige sector werken en 

patiënten te beschermen tegen blootstelling 

aan kwik en om ervoor te zorgen dat 

kwikafval niet in het milieu wordt geloosd, 

maar wordt verzameld en op een 

verantwoorde manier wordt beheerd. 

Gezien de grootte van de ondernemingen 

in de tandheelkundige sector waarop deze 

wijziging betrekking heeft, is het passend 

om voor de aanpassing aan deze nieuwe 

bepaling voldoende tijd te voorzien. 

Or. en 

 

Amendement  145 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Het gebruik van tandheelkundig 

amalgaam in ingekapselde vorm en van 

amalgaamafscheiders moet worden 

verplicht om personen die in de 

tandheelkundige sector werken en 

patiënten te beschermen tegen 

blootstelling aan kwik en om ervoor te 

(17) Het gebruik van tandheelkundig 

amalgaam in ingekapselde vorm en van 

amalgaamafscheiders is in de Europese 

Unie reeds wijdverbreid. Dergelijke 

maatregelen als aanvulling op de 

verzameling en het verantwoord beheer 

van tandheelkundig amalgaam en 
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zorgen dat kwikafval niet in het milieu 

wordt geloosd, maar wordt verzameld en 

op een verantwoorde manier wordt 

beheerd. Gezien de grootte van de 

ondernemingen in de tandheelkundige 

sector waarop deze wijziging betrekking 

heeft, is het passend om voor de 

aanpassing aan deze nieuwe bepaling 

voldoende tijd te voorzien. 

amalgaamafval worden als voldoende 

beschouwd voor de vermindering van 

kwiklozing binnen deze sector, maar zij 

bieden geen antwoord op het probleem 

van de aanhoudende vraag naar kwik in 

de Unie en de negatieve gevolgen voor het 

milieu. Om personen die in de 

tandheelkundige sector werken, patiënten 

en het milieu tegen blootstelling aan kwik 

te beschermen, moet het gebruik van 

tandheelkundig amalgaam afgebouwd 

worden, hetgeen reeds in verschillende 

landen van de Unie gebeurd is. 

Or. en 

Motivering 

Een kleine wijziging van amendement 19 van de rapporteur om het doel van 

amalgaamafscheiders te specificeren. 

 

Amendement  146 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ulrike 

Müller, José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Het gebruik van tandheelkundig 

amalgaam in ingekapselde vorm en van 

amalgaamafscheiders moet worden 

verplicht om personen die in de 

tandheelkundige sector werken en 

patiënten te beschermen tegen blootstelling 

aan kwik en om ervoor te zorgen dat 

kwikafval niet in het milieu wordt geloosd, 

maar wordt verzameld en op een 

verantwoorde manier wordt beheerd. 

Gezien de grootte van de ondernemingen 

in de tandheelkundige sector waarop deze 

wijziging betrekking heeft, is het passend 

om voor de aanpassing aan deze nieuwe 

bepaling voldoende tijd te voorzien. 

(17) Het gebruik van tandheelkundig 

amalgaam in ingekapselde vorm en van 

amalgaamafscheiders moet worden 

verplicht om personen die in de 

tandheelkundige sector werken en 

patiënten te beschermen tegen blootstelling 

aan kwik en om ervoor te zorgen dat 

kwikafval niet in het milieu wordt geloosd, 

maar wordt verzameld en op een 

verantwoorde manier wordt beheerd. 

Gezien de grootte van de ondernemingen 

in de tandheelkundige sector waarop deze 

wijziging betrekking heeft, is het passend 

om voor de aanpassing aan deze nieuwe 

bepaling voldoende tijd te voorzien en de 

tandheelkundige sector aan te moedigen 
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om het gebruik van tandheelkundig 

amalgaam geleidelijk en blijvend te 

verminderen. 

Or. en 

 

Amendement  147 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Het gebruik van tandheelkundig 

amalgaam in ingekapselde vorm en van 

amalgaamafscheiders moet worden 

verplicht om personen die in de 

tandheelkundige sector werken en 

patiënten te beschermen tegen blootstelling 

aan kwik en om ervoor te zorgen dat 

kwikafval niet in het milieu wordt geloosd, 

maar wordt verzameld en op een 

verantwoorde manier wordt beheerd. 

Gezien de grootte van de ondernemingen 

in de tandheelkundige sector waarop deze 

wijziging betrekking heeft, is het passend 

om voor de aanpassing aan deze nieuwe 

bepaling voldoende tijd te voorzien. 

(17) In afwachting van de volledige 

stopzetting van het gebruik van kwik in de 

tandheelkundige sector, moet het gebruik 

van tandheelkundig amalgaam in 

ingekapselde vorm en van 

amalgaamafscheiders worden verplicht om 

personen die in de tandheelkundige sector 

werken en patiënten te beschermen tegen 

blootstelling aan kwik en om ervoor te 

zorgen dat kwikafval niet in het milieu 

wordt geloosd, maar wordt verzameld en 

op een verantwoorde manier wordt 

beheerd. 

Or. it 

 

Amendement  148 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Het gebruik van tandheelkundig 

amalgaam in ingekapselde vorm en van 

amalgaamafscheiders moet worden 

verplicht om personen die in de 

tandheelkundige sector werken en 

(17) Het gebruik van tandheelkundig 

amalgaam in ingekapselde vorm en van 

amalgaamafscheiders moet worden 

verplicht om personen die in de 

tandheelkundige sector werken en 
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patiënten te beschermen tegen blootstelling 

aan kwik en om ervoor te zorgen dat 

kwikafval niet in het milieu wordt geloosd, 

maar wordt verzameld en op een 

verantwoorde manier wordt beheerd. 

Gezien de grootte van de ondernemingen 

in de tandheelkundige sector waarop deze 

wijziging betrekking heeft, is het passend 

om voor de aanpassing aan deze nieuwe 

bepaling voldoende tijd te voorzien. 

patiënten te beschermen tegen blootstelling 

aan kwik en om ervoor te zorgen dat 

kwikafval op generlei wijze in het milieu 

wordt geloosd, maar wordt verzameld en 

op een verantwoorde en wettige manier 

wordt beheerd. Gezien de grootte van de 

ondernemingen in de tandheelkundige 

sector waarop deze wijziging betrekking 

heeft, is het passend om voor de 

aanpassing aan deze nieuwe bepaling 

voldoende tijd te voorzien. 

Or. el 

 

Amendement  149 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) De lidstaten moeten worden 

opgeroepen om de opleiding van 

studenten en tandartsen over kwikvrije 

alternatieven te ondersteunen, met name 

voor kwetsbare groepen als zwangere 

vrouwen en kinderen, en anderzijds om 

onderzoek en innovatie aan te moedigen 

op het gebied van mond- en 

tandgezondheid, teneinde de kennis over 

de bestaande materialen en vultechnieken 

te verbeteren en om nieuwe materialen te 

ontwikkelen. 

Or. fr 

Motivering 

Het onderzoek naar vulmaterialen, en met name nieuwe materialen, waarover de kennis nog 

beperkt is en geen volledige risicoanalyse mogelijk is, moet worden aangemoedigd. Deze 

maatregel wordt in het Verdrag aanbevolen. 
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Amendement  150 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte 

Guteland, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) De partijen van het 

Verdrag van Minamata hebben zich ertoe 

verbonden maatregelen te nemen om 

beroepsorganisaties en tandheelkundige 

scholen aan te moedigen studenten en 

personen die in de tandheelkundige sector 

werken op te leiden over het gebruik van 

kwikvrije alternatieven voor 

tandheelkundige restauraties en over de 

bevordering van beste beheerpraktijken; 

bij de herziening van Richtlijn 

2005/36/EG van het Europees Parlement 

en de Raad40 bis moet met dergelijke 

maatregelen rekening worden gehouden. 

 __________________ 

 40 bis Richtlijn 2005/36/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

7 september 2005 betreffende de 

erkenning van beroepskwalificaties (PB 

L 255 van 30.9.2005, blz. 22). 

Or. en 

 

Amendement  151 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 ter) Permanente opslag van 

metallisch kwik moet worden vermeden 

opdat het niet beschikbaar zou zijn als 

grondstof. Om de veilige verwijdering op 
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lange termijn te garanderen, moet 

metallisch kwik worden omgezet naar een 

vaste vorm vóór de permanente opslag. 

Or. en 

 

Amendement  152 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 quater) Er zal tegen 2017 meer dan 

6 000 ton metallisch kwikafval in de Unie 

worden geproduceerd, voornamelijk door 

de verplichte ontmanteling van kwikcellen 

in de chlooralkali-industrie 

overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 

2013/732/EU van de Commissie40 ter. 

Gezien de beperkte beschikbare capaciteit 

voor de omzetting in vaste vorm van 

vloeibaar kwikafval, moet de tijdelijke 

opslag van vloeibaar kwikafval onder deze 

verordening nog steeds toegelaten zijn 

voor een termijn die voldoende is om 

dergelijk geproduceerd afval in vaste 

vorm om te zetten; dit mag enkel 

plaatsvinden in bovengrondse faciliteiten. 

 __________________ 

 40 ter Uitvoeringsbesluit 2013/732/EU van 

de Commissie van 9 december 2013 tot 

vaststelling van de BBT-conclusies (beste 

beschikbare technieken) op grond van 

Richtlijn 2010/75/EU van het Europees 

Parlement en de Raad inzake industriële 

emissies voor de productie van 

chlooralkali (PB L 332 van 11.12.2013, 

blz. 34). 

Or. en 
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Amendement  153 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) De meeste criteria van Richtlijn 

1999/31/EG van de Raad41 voor de 

tijdelijke opslag van kwikafval moeten ook 

gelden voor de permanente opslag van 

kwikafval in ondergrondse 

opslagvoorzieningen. De toepasselijkheid 

van sommige van die criteria moet 

afhangen van de specifieke kenmerken 

van elke ondergrondse opslagvoorziening 

zoals bepaald door de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten die belast zijn 

met de implementatie van Richtlijn 

1999/31/EG. 

Schrappen 

__________________  

41 Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende het storten van 

afvalstoffen (PB L 182 van 16.7.1999, 

blz. 1). 

 

Or. es 

Motivering 

Volgens het voorstel zouden de eisen voor tijdelijke opslag dezelfde zijn als die voor 

permanente opslag. Dit belangrijk element van het voorstel van de Commissie wordt echter 

niet ondersteund door een effectbeoordeling. 

 

Amendement  154 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) De meeste criteria van Richtlijn 

1999/31/EG van de Raad41 voor de 

Schrappen 



 

PE585.758v01-00 38/145 AM\1100259NL.doc 

NL 

tijdelijke opslag van kwikafval moeten ook 

gelden voor de permanente opslag van 

kwikafval in ondergrondse 

opslagvoorzieningen. De toepasselijkheid 

van sommige van die criteria moet 

afhangen van de specifieke kenmerken 

van elke ondergrondse opslagvoorziening 

zoals bepaald door de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten die belast zijn 

met de implementatie van Richtlijn 

1999/31/EG. 

__________________  

41 Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende het storten van 

afvalstoffen (PB L 182 van 16.7.1999, blz. 

1). 

 

Or. en 

 

Amendement  155 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) De meeste criteria van Richtlijn 

1999/31/EG van de Raad41 voor de 

tijdelijke opslag van kwikafval moeten ook 

gelden voor de permanente opslag van 

kwikafval in ondergrondse 

opslagvoorzieningen. De toepasselijkheid 

van sommige van die criteria moet 

afhangen van de specifieke kenmerken 

van elke ondergrondse opslagvoorziening 

zoals bepaald door de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten die belast zijn 

met de implementatie van Richtlijn 

1999/31/EG. 

(18) De permanente opslag van 

vloeibaar kwik moet worden verboden om 

schade aan de menselijke gezondheid en 

het milieu te voorkomen en het onwettige 

gebruik ervan te vermijden. 

__________________  

41 Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende het storten van 

afvalstoffen (PB L 182 van 16.7.1999, 

blz. 1). 
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Or. fr 

 

Amendement  156 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) De meeste criteria van Richtlijn 

1999/31/EG van de Raad41 voor de 

tijdelijke opslag van kwikafval moeten ook 

gelden voor de permanente opslag van 

kwikafval in ondergrondse 

opslagvoorzieningen. De toepasselijkheid 

van sommige van die criteria moet 

afhangen van de specifieke kenmerken 

van elke ondergrondse opslagvoorziening 

zoals bepaald door de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten die belast zijn 

met de implementatie van Richtlijn 

1999/31/EG. 

(18) Kwikafval moet in vaste vorm 

worden omgezet voordat de definitieve 

verwijdering plaatsvindt. Opslag voor 

beperkte tijd is nodig omdat de 

capaciteiten voor omzetting in vaste vorm 

beperkt zijn. Gezien de herhaalde 

stabiliteitsproblemen in ondergrondse 

opslagvoorzieningen mag kwikafval in 

vaste vorm enkel bovengronds worden 

verwijderd in geschikte voorzieningen en 

onder gepaste omstandigheden. De meeste 

criteria van Richtlijn 1999/31/EG van de 

Raad41 voor de tijdelijke opslag van 

kwikafval moeten ook gelden voor de 

permanente verwijdering van kwikafval in 

vaste vorm. 

__________________ __________________ 

41 Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende het storten van 

afvalstoffen (PB L 182 van 16.7.1999, blz. 

1). 

41 Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 

26 april 1999 betreffende het storten van 

afvalstoffen (PB L 182 van 16.7.1999, blz. 

1). 

Or. en 

Motivering 

Zuiver kwikafval is vloeibaar. Het mag niet in die vorm worden verwijderd of opgeslagen, met 

uitzondering van tijdelijke opslag in afwachting van omzetting in vaste vorm omdat de 

capaciteiten daarvoor beperkt zijn. Gezien de herhaalde stabiliteitsproblemen in 

ondergrondse opslagvoorzieningen mag kwikafval in vaste vorm enkel bovengronds worden 

verwijderd in geschikte voorzieningen en onder gepaste omstandigheden. 

 

Amendement  157 

Michèle Rivasi 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) Verontreinigde locaties 

dragen ertoe bij dat kwik opnieuw 

gemobiliseerd, uitgestoten en geloosd 

wordt in de lucht, de bodem en het water. 

Bij gebrek aan gedetailleerde informatie 

over verlaten verontreinigde locaties, is de 

ontwikkeling van een inventaris en van 

richtsnoeren voor het beheer van alle 

verontreinigde locaties in de Unie 

noodzakelijk. Om deze ontwikkeling 

mogelijk te maken, moet de Commissie 

overeenkomstig artikel 290 VWEU de 

bevoegdheid krijgen om handelingen vast 

te stellen met betrekking tot de methoden 

en benaderingswijzen voor een ecologisch 

duurzaam beheer en de sanering van 

locaties die door kwik of 

kwikverbindingen verontreinigd zijn, in 

overeenstemming met het beginsel "de 

vervuiler betaalt". 

Or. en 

Motivering 

Een kleine wijziging van amendement 21 van de rapporteur om een verwijzing naar het 

beginsel "de vervuiler betaalt" op te nemen. 

 

Amendement  158 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) Metallisch kwik dat als 

afval wordt beschouwd, mag niet langer 

permanent worden opgeslagen zonder een 

voorafgaande behandeling, gezien de 
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risico's van deze stof die in vloeibare vorm 

zeer gevaarlijk is. Voorafgaand aan de 

permanente opslag van kwikafval, en in 

overeenstemming met artikel 6 van 

Richtlijn 1999/31/EG, moeten relevante 

stabiliserings- en stollingsbehandelingen 

worden uitgevoerd om deze risico's te 

beperken. Kwikafval mag alleen 

permanent worden opgeslagen (of 

verwijderd) als het is gestold. 

Or. es 

Motivering 

Metallisch kwik is vloeibaar en houdt dus grotere risico's in bij de verwerking ervan als afval 

dan vaste stoffen. Richtlijn 1999/31/EG verbiedt het storten van vloeibare afvalstoffen. Naar 

analogie en wegens het gevaar ervan, moet het storten van kwikafval ook worden verboden. 

Om de risico's te beperken, mag permanente opslag alleen worden toegestaan als het 

kwikafval eerst een stabiliserings- en stollingsbehandeling heeft ondergaan. 

 

Amendement  159 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 ter) De veiligheid van 

ondergrondse permanente opslag of 

permanente opslag in zoutmijnen moet 

nauwkeurig worden geanalyseerd want er 

bestaan geen studies die de risico's van 

deze vorm van kwikafvalopslag voldoende 

beoordelen. De Commissie kan 

aanbevelingen doen over de 

eigenschappen van de installaties voor de 

permanente opslag van kwikafval. De 

Commissie kan ook een herziening van 

Richtlijn 1999/31/EG voorstellen. 

Or. es 
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Motivering 

In het voorstel geniet ondergrondse opslag de voorkeur voor de verwijdering van kwikafval 

en zijn zoutmijnen de "veiligheidsnorm" voor andere ondergrondse opslag. Deze twee 

elementen van het voorstel zijn onvoldoende gerechtvaardigd. Er moet worden nagegaan of 

opslag onder een laag zout veiliger is dan opslag in een grot. Er moet ook worden nagegaan 

of, gezien de eigenschappen van kwikafval, ondergrondse opslag de voorkeur geniet boven 

bovengrondse opslag. 

 

Amendement  160 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Om de wetgeving van de Unie in 

overeenstemming te brengen met besluiten 

van de Conferentie van de partijen bij het 

Verdrag die door de Unie worden 

gesteund, moet overeenkomstig artikel 290 

van het VWEU aan de Commissie de 

bevoegdheid worden overgedragen om 

handelingen vast te stellen wat betreft de 

wijziging van de bijlagen bij deze 

verordening en de aanvulling van deze 

verordening met technische voorschriften 

voor de milieuverantwoorde tijdelijke 

opslag van kwik en kwikverbindingen. Het 

is van bijzonder belang dat de Commissie 

bij haar voorbereidende werkzaamheden 

tot passende raadpleging overgaat, onder 

meer op deskundigenniveau. De 

Commissie moet er bij de voorbereiding en 

opstelling van de gedelegeerde 

handelingen voor zorgen dat de 

desbetreffende documenten tijdig en op 

gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad. 

(19) Om de wetgeving van de Unie in 

overeenstemming te brengen met besluiten 

van de Conferentie van de partijen bij het 

Verdrag die door de Unie worden 

gesteund, moet overeenkomstig artikel 290 

VWEU aan de Commissie de bevoegdheid 

worden overgedragen om handelingen vast 

te stellen wat betreft de wijziging van de 

bijlagen bij deze verordening. Het is van 

bijzonder belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau. De Commissie 

moet er bij de voorbereiding en opstelling 

van de gedelegeerde handelingen voor 

zorgen dat de desbetreffende documenten 

tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig 

worden toegezonden aan het Europees 

Parlement en aan de Raad. 

Or. en 
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Amendement  161 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Om eenvormige voorwaarden voor 

de implementatie van deze verordening te 

waarborgen wat betreft het verbieden of 

toestaan van nieuwe producten en 

processen waarvoor kwik wordt gebruikt 

en de verslagleggingsverplichtingen, 

moeten aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

verleend. Deze bevoegdheden moeten 

worden uitgeoefend overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad42 . 

(20) Aan de Commissie moet ook de 

bevoegdheid worden verleend om 

handelingen vast te stellen in 

overeenstemming met artikel 290 VWEU 
wat betreft het verbieden of toestaan van 

nieuwe producten en processen waarvoor 

kwik wordt gebruikt en het vastleggen van 

technische voorschriften voor ecologisch 

verantwoorde tussentijdse opslag van 

kwik, kwikverbindingen en kwikmengsels. 

__________________  

42 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

 

Or. en 

 

Amendement  162 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk het waarborgen van 

een hoog niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid en het milieu tegen 

(24) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk het waarborgen van 

een hoog niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid en het milieu tegen 
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kwik door middel van een verbod op de in- 

en uitvoer van kwik en kwikhoudende 

producten, van beperkingen op het gebruik 

van kwik in productieprocessen, producten, 

ASGM en tandheelkundig amalgaam, en 

van verplichtingen betreffende kwikafval, 

niet voldoende door de lidstaten kan 

worden verwezenlijkt, maar wegens de 

grensoverschrijdende aard van 

kwikverontreiniging en de aard van de te 

treffen maatregelen beter kan worden 

verwezenlijkt op Unie-niveau, kan de Unie 

overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, 

zoals vastgesteld in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie, 

maatregelen vaststellen. Overeenkomstig 

het in hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

deze doelstelling te verwezenlijken. 

kwik door middel van een verbod op de in- 

en uitvoer van kwik en kwikhoudende 

producten, van beperkingen op het gebruik 

van kwik in productieprocessen, producten, 

ASGM door middel van kwik en 

tandheelkundig amalgaam, en van 

verplichtingen betreffende kwikafval, niet 

voldoende door de lidstaten kan worden 

verwezenlijkt, maar wegens de 

grensoverschrijdende aard van 

kwikverontreiniging en de aard van de te 

treffen maatregelen beter kan worden 

verwezenlijkt op Unie-niveau, kan de Unie 

overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, 

zoals vastgesteld in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie, 

maatregelen vaststellen. Overeenkomstig 

het in hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

deze doelstelling te verwezenlijken. 

Or. fr 

 

Amendement  163 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij deze verordening worden maatregelen 

en voorwaarden vastgesteld betreffende de 

handel in en de productie, het gebruik en 

de tijdelijke opslag van kwik, 

kwikverbindingen, mengsels en 

kwikhoudende producten, en het beheer 

van kwikafval. 

Bij deze verordening worden maatregelen 

en voorwaarden vastgesteld betreffende de 

handel in en de productie, het gebruik en 

de opslag van kwik, kwikverbindingen, 

mengsels en kwikhoudende producten, en 

het beheer van kwikafval. 

Or. en 

 

Amendement  164 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 
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Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. "kwikverbinding": een stof die 

bestaat uit kwikatomen en een of meer 

atomen van andere chemische elementen, 

die uitsluitend door een chemische reactie 

in verschillende componenten kan worden 

gesplitst; 

Or. en 

 

Amendement  165 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – punt 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. "primaire kwikmijnbouw": 

mijnbouw waarbij het delven van kwik het 

hoofddoel is. 

6. "primaire kwikmijnbouw": 

mijnbouw waarbij het delven van kwik het 

hoofddoel is. De kwikmijnbouw mag niet 

worden verward met de niet-

onbeduidende activiteiten op het gebied 

van ambachtelijke en kleinschalige 

goudwinning en -verwerking, waarvoor 

kwik en kwikverbindingen kunnen 

worden gebruikt; 

Or. fr 

 

Amendement  166 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. "tijdelijke opslag": de opslag van 
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kwik of kwikverbindingen die als afval 

zijn aangeduid tijdens een beperkte 

periode vooraleer ze in vaste vorm worden 

omgezet en verwijderd; 

Or. en 

Motivering 

Er moet een definitie van tijdelijke opslag worden opgenomen in de tekst, omdat het een 

sleutelrol speelt in het beheer van kwikafval. Het moet worden beschouwd als een tussenstap 

vóór omzetting in vaste vorm en definitieve verwijdering. 

 

Amendement  167 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – punt 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. "tijdelijke opslag": opslag van 

kwikafval gedurende een beperkte periode 

in afwachting van de definitieve 

verwijdering. 

Or. fr 

Motivering 

De tijdelijke opslag is de fase die voorafgaat aan de behandeling van het kwikafval 

(afvalstabilisatie). Het kwikafval moet worden gestabiliseerd of gedeeltelijk worden 

gestabiliseerd voor het permanent wordt opgeslagen. 

 

Amendement  168 

Peter Liese, Jens Gieseke, Ingeborg Gräßle, Norbert Lins, Birgit Collin-Langen, Michel 

Dantin, Renate Sommer 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De eerste alinea is niet van toepassing op De eerste alinea is niet van toepassing op 
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de uitvoer van de in bijlage I opgenomen 

kwikverbindingen die bestemd zijn voor 

onderzoek op laboratoriumschaal. 

de uitvoer van de in bijlage I opgenomen 

kwikverbindingen die bestemd zijn voor 

onderzoek op laboratoriumschaal, kwik in 

voorgedoseerde capsules om ter plaatse 

tandheelkundig amalgaam te kunnen 

produceren, vaccins en stoffen voor 

allergietests, en kwik en kwikverbindingen 

voor de vervaardiging van 

homeopathische en antroposofische 

geneesmiddelen of hun actieve 

farmaceutische bestanddelen. 

Or. en 

Motivering 

Artikel 3, lid 1, omvat een verbod op de uitvoer van kwik en van in bijlage I opgenomen 

kwikverbindingen en mengsels die bijvoorbeeld worden gebruikt als grondstoffen voor 

medische doelen en niet kunnen worden vervangen. Daardoor zal de uitvoer van die 

grondstoffen en afgeleide producten naar bedrijven buiten de EU worden gehinderd en zal de 

beschikbaarheid van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen met kwik afnemen. 

Hier is een wijziging op haar plaats. 

 

Amendement  169 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De eerste alinea is niet van toepassing op 

de uitvoer van kwik en van in bijlage I 

opgenomen kwikverbindingen en 

mengsels die als basisstof worden gebruikt 

voor actieve farmaceutische bestanddelen 

in homeopathische bereidingen die in 

overeenstemming met de Europese 

Farmacopee worden bereid en wanneer 

aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 – de producent stelt jaarlijks een 

verslag over de naleving op met 

betrekking tot alle activiteiten waarbij 

kwik wordt gebruikt en dient dit in bij de 

bevoegde nationale autoriteit; 
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 – een bevoegde nationale autoriteit 

staat toe dat het geneesmiddel als zodanig 

op de markt wordt gebracht; en 

 – de producent voldoet aan de 

voorschriften voor veiligheidsbeoordeling 

die voor dergelijke producten zijn 

vastgelegd door de bevoegde nationale 

autoriteit. 

Or. en 

 

Amendement  170 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De uitvoer van niet in bijlage I 

opgenomen kwikmengsels met het oog op 

de terugwinning van kwik is verboden. 

2. De uitvoer van niet in bijlage I 

opgenomen kwikmengsels met het oog op 

de terugwinning van kwik is verboden 

buiten de Europese Unie, de Europese 

Economische Ruimte en Zwitserland. 

Or. en 

Motivering 

Deze bepaling beoogt het verbod op dumping en onnodig langeafstandsvervoer van kwik en 

kwikverbindingen, maar laat uitvoer naar landen toe die een hoge capaciteit voor beheer van 

kwikafval hebben. 

 

Amendement  171 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De invoer van kwik en van in bijlage I 

opgenomen mengsels voor andere 

toepassingen dan verwijdering als afval is 

De invoer van kwik en van in bijlage I 

opgenomen kwikverbindingen en 

mengsels is verboden. 
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verboden. 

 De invoer van kwik en van in bijlage I 

opgenomen mengsels voor verwijdering is 

verboden vanaf 1 januari 2028. 

Or. en 

Motivering 

Hoewel het enerzijds nuttig is om de invoer van kwik uit derde landen toe te laten om die 

landen te helpen met veilige verwijdering, moeten die landen anderzijds in staat worden 

gesteld kwikafval zelf af te handelen, niet in de laatste plaats om gevaarlijke transporten te 

vermijden. Daarom moet de invoer voor verwijdering worden beperkt tot tien jaar. 

Ondertussen moeten landen met technologieën voor de omzetting naar vaste vorm van kwik 

derde landen helpen om de benodigde technologie te verkrijgen om kwikafval veilig in hun 

land te verwijderen. 

 

Amendement  172 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De invoer van kwik en van in bijlage I 

opgenomen mengsels voor andere 

toepassingen dan verwijdering als afval is 

verboden. 

De invoer van kwik en van mengsels, als 

opgenomen in bijlage I, voor andere 

toepassingen dan verwijdering als afval is 

verboden. 

Or. fr 

Motivering 

Aangezien bepaalde derde landen niet over de financiële middelen beschikken en/of te kleine 

hoeveelheden te behandelen kwikafval hebben om stabilisatie-installaties te bouwen, moet de 

Unie in staat zijn om deze stromen in te voeren zodat dit afval definitief wordt verwijderd en 

op die manier het risico op verontreiniging wordt verkleind. 

 

Amendement  173 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De invoer van kwik en van in bijlage I 

opgenomen kwikverbindingen en 

mengsels is toegelaten indien ze worden 

gebruikt als basisstof voor actieve 

farmaceutische bestanddelen in 

homeopathische bereidingen die in 

overeenstemming met de Europese 

Farmacopee worden bereid en wanneer 

aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 – de producent stelt jaarlijks een 

verslag over de naleving op met 

betrekking tot alle activiteiten waarbij 

kwik wordt gebruikt en dient dit in bij de 

bevoegde nationale autoriteit; 

 – een bevoegde nationale autoriteit 

staat toe dat het geneesmiddel als zodanig 

op de markt wordt gebracht; en 

 – de producent voldoet aan de 

voorschriften voor veiligheidsbeoordeling 

die voor dergelijke producten zijn 

vastgelegd door de bevoegde nationale 

autoriteit. 

Or. en 

 

Amendement  174 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In afwijking van de eerste alinea is de 

invoer toegestaan in de volgende gevallen: 

Schrappen 

– het land van uitvoer is partij bij het 

Verdrag en het uitgevoerde kwik is niet 

afkomstig uit de primaire kwikmijnbouw 

zoals bepaald bij artikel 3, leden 3 en 4, 
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van het Verdrag; 

– het land van uitvoer is geen partij 

bij het Verdrag, maar heeft een verklaring 

overgelegd dat het kwik niet afkomstig is 

uit de primaire kwikmijnbouw of de 

chlooralkali-industrie en de lidstaat van 

invoer heeft schriftelijk zijn toestemming 

verleend voor de invoer. 

 

Or. en 

Motivering 

Het afbouwen van tandheelkundig amalgaam en de uitvoernormen afstemmen op de normen 

die al bestaan voor de interne markt zal de vraag naar kwik als grondstof doen afnemen. Dan 

kan de interne vraag naar kwik worden opgevangen door recycling en hergebruik. 

 

Amendement  175 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 – streepje 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - het kwik en de in bijlage I 

opgenomen mengsels worden gebruikt 

voor de productie van geneeskrachtige 

producten en geneesmiddelen, 

onverminderd een van de twee vorige 

gevallen. 

Or. fr 

 

Amendement  176 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. In afwijking van het eerste lid, 

wordt de invoer alleen toegestaan 
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wanneer er geen gerecycled kwik meer 

beschikbaar is en voor zover het gebruik 

ervan technisch mogelijk is en/of de 

kwaliteit van het product niet beïnvloedt. 

Or. fr 

Motivering 

Om de kwikproductie te beperken en het hergebruik van het bestaande kwik aan te moedigen, 

moet voorkeur worden gegeven aan het gebruik van gerecycled kwik in de EU. Kwikrecycling 

heeft minstens drie voordelen: kwik kan beter worden getraceerd, er moet minder 

gestabiliseerd of gedeeltelijk gestabiliseerd kwikafval worden opgeslagen en de kwaliteit van 

kwik gaat omhoog dankzij het proces dat "drievoudige distillatie" wordt genoemd. 

 

Amendement  177 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De invoer van kwik voor gebruik 

in ambachtelijke en kleinschalige 

goudwinning is verboden. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Het gebruik van kwik in ambachtelijke en kleinschalige goudwinning hangt eerst en vooral af 

van de prijs van goud. Of de EU al dan niet een beperkte hoeveelheid kwik invoert uit landen 

die partij zijn bij het Verdrag, heeft waarschijnlijk slechts een klein effect op het verbruik op 

andere plaatsen. 

 

Amendement  178 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De overeenkomstig artikel 4 van 

Verordening (EU) nr. 649/2012 

aangewezen nationale autoriteit(en) 

voert/voeren de administratieve taken uit 

die voortvloeien uit de voorschriften van 

de leden 1 en 2 van dit artikel. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  179 

Stefan Eck 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie legt de financiële en 

technische middelen vast om bij te dragen 

aan de capaciteitsopbouw en de 

overdracht van technische bijstand en 

technologie overeenkomstig de 

verplichtingen uit het Verdrag van 

Minamata. De Commissie bevordert en 

vergemakkelijkt samen met de lidstaten en 

betrokken belanghebbenden de 

ontwikkeling, overdracht en verspreiding 

van en toegang tot moderne, ecologisch 

verantwoorde, alternatieve technologieën 

voor ontwikkelingslanden die partij zijn 

bij het Verdrag, in het bijzonder de minst 

ontwikkelde landen, om hun capaciteit te 

versterken teneinde het Verdrag van 

Minamata doeltreffend ten uitvoer te 

leggen. Deze verplichting omvat alle 

gebieden en fasen van de verwerking van 

kwik, ook de verwijdering ervan als afval. 

Or. en 
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Motivering 

Verplichting op basis van artikel 14 van het Verdrag van Minamata. De EU speelt als 

ontwikkelde partij een belangrijke rol in de bijdrage aan de capaciteitsopbouw van de minst 

ontwikkelde landen in het bijzonder. 

 

Amendement  180 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd de strengere 

voorschriften van andere toepasselijke 

wetgeving van de Unie is de uitvoer, 

invoer en productie in de Unie van de in 

bijlage II vermelde kwikhoudende 

producten met ingang van 1 januari 2021 

verboden. 

1. Onverminderd de strengere 

voorschriften van andere toepasselijke 

wetgeving van de Unie is de uitvoer, 

invoer en productie in de Unie van de in 

bijlage II vermelde kwikhoudende 

producten met ingang van de daarin 

vermelde datums verboden. 

Or. en 

Motivering 

De datums in de bijlage aangeven zal het makkelijker maken om ze te wijzigen, bijvoorbeeld 

vervroegen, indien nodig. 

 

Amendement  181 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd de strengere 

voorschriften van andere toepasselijke 

wetgeving van de Unie is de uitvoer, 

invoer en productie in de Unie van de in 

bijlage II vermelde kwikhoudende 

producten met ingang van 1 januari 2021 

1. Onverminderd de strengere 

voorschriften van andere toepasselijke 

wetgeving van de Unie is de uitvoer, 

invoer en productie in de Unie van 

kwikhoudende producten met ingang van 

1 januari 2021 verboden. 
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verboden. 

Or. en 

Motivering 

Er moet een volledig verbod komen op de uitvoer van alle kwikhoudende producten. Een 

dergelijk verbod zou verwaarloosbare economische gevolgen hebben en zou vermijden dat 

producten die niet in de EU op de markt mogen worden gebracht nog steeds uitgevoerd 

zouden worden, want dat zou een dubbele standaard zijn. Deze wijziging heeft de schrapping 

van bijlage II tot gevolg. 

 

Amendement  182 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd de strengere 

voorschriften van andere toepasselijke 

wetgeving van de Unie is de uitvoer, 

invoer en productie in de Unie van de in 

bijlage II vermelde kwikhoudende 

producten met ingang van 1 januari 2021 

verboden. 

1. Onverminderd de strengere 

voorschriften van andere toepasselijke 

wetgeving van de Unie is de uitvoer, 

invoer en productie in de Unie van de in 

bijlage II vermelde kwikhoudende 

producten verboden. 

Or. en 

Motivering 

Er is geen reden om drie jaar extra te voorzien voor de handel in producten die in de EU 

verboden zijn. Het verbod op de uitvoer, invoer en productie van de in bijlage II vermelde 

kwikhoudende producten moet van toepassing zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van 

deze verordening. 

 

Amendement  183 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – streepje 1 



 

PE585.758v01-00 56/145 AM\1100259NL.doc 

NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– producten die essentieel zijn voor 

civiele bescherming en militaire 

toepassingen; 

Schrappen 

Or. el 

 

Amendement  184 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – streepje 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – geneesmiddelen waarvoor een 

bevoegde nationale autoriteit toestemming 

heeft gegeven om ze op de markt te 

brengen vóór de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening en 

die aantoonbare gezondheidsvoordelen 

bieden waarvoor geen technisch haalbare 

kwikvrije alternatieven zijn. 

Or. en 

 

Amendement  185 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – streepje 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – de partijen verbinden zich er 

echter toe om ernaar te streven de uitvoer 

en invoer van kwikhoudende producten 

ook in de sectoren die in het voorgaande 

streepje worden vermeld, te beperken. 

Or. el 
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Amendement  186 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – streepje 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - geneeskrachtige producten en 

geneesmiddelen waarvoor er geen 

uitvoerbaar alternatief product zonder 

kwik bestaat. 

Or. fr 

Motivering 

Er moet voor worden gezorgd dat dit artikel niet wordt toegepast op geneesmiddelen 

waarvoor geen alternatief product bestaat en die belangrijke gezondheidsvoordelen 

opleveren. 

 

Amendement  187 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De Commissie voert een 

deskundige beoordeling uit van het 

gebruik van kwik bij de productie van 

vaccins, zoals ook vermeld in de 

conclusies van de Raad van 24 juni 2005 

en de resolutie van het Europees 

Parlement van maart 2006, om te komen 

tot een beperking van dergelijk gebruik en 

tenslotte tot een volledig verbod, zodra er 

geschikte en veilige alternatieven bestaan, 

en om het onderzoek te ondersteunen 

naar haalbare opties om in de toekomst in 

de ontwikkelingslanden vaccins in 

multidosetoedieningsvormen zonder 

thiomersal te kunnen toepassen. 

Or. en 
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Amendement  188 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Op basis van de overeenkomstig lid 

1 opgestelde lijst van kwikhoudende 

producten dient de Commissie indien 

nodig een wetsvoorstel in om alle 

kwikhoudende producten waar nog geen 

regelgeving voor bestaat in de Unie te 

regelen. 

Or. en 

Motivering 

Er moet een duidelijke verplichting gelden voor de Commissie om een voorstel in te dienen 

voor alle kwikhoudende producten waar nog geen regelgeving voor bestaat. 

 

Amendement  189 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie stelt door middel van 

uitvoeringshandelingen besluiten vast 

waarin wordt gespecificeerd welke 

formulieren moeten worden gebruikt voor 

de uitvoering van de artikelen 3 en 4. 

De Commissie stelt besluiten voor waarin 

wordt gespecificeerd welke formulieren 

moeten worden gebruikt voor de uitvoering 

van de artikelen 3 en 4. 

Or. fr 

 

Amendement  190 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Die uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 18, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  191 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Vanaf 1 januari 2019 bedraagt de 

maximaal toegelaten concentratie van 

kwik en kwikverbindingen in brandstof of 

afval voorafgaand aan de verbranding 

25 µg/kg/(droog) gewicht. 

Or. en 

 

Amendement  192 

Carolina Punset 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Vanaf 1 januari 2019 bedraagt de 

maximaal toegelaten concentratie van 

kwik en kwikverbindingen in brandstof of 

afval voorafgaand aan de verbranding 

25 µg/kg/(droog) gewicht. 

Or. en 
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Amendement  193 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de Unie het betrokken besluit 

steunt, is de Commissie bevoegd om 

overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om door de 

Conferentie van de partijen bij het Verdrag 

aangenomen voorschriften voor de 

milieuverantwoorde tijdelijke opslag van 

kwik en kwikverbindingen vast te stellen. 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om door de 

Conferentie van de partijen bij het Verdrag 

aangenomen voorschriften voor de 

milieuverantwoorde tijdelijke opslag van 

kwik en kwikverbindingen vast te stellen. 

Or. es 

 

Amendement  194 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De productie en het in de handel 

brengen van kwikhoudende producten die 

niet vallen onder een toepassing die voor 1 

januari 2018 bekend was, is verboden. 

1. De productie en het in de handel 

brengen van kwikhoudende producten die 

niet vallen onder een toepassing die voor 

de datum van inwerkingtreding van deze 

verordening bekend was, is verboden. 

Or. en 

Motivering 

Het verbod op de productie en het in de handel brengen van volledig nieuwe kwikhoudende 

producten die niet onder een bekende toepassing vallen, moet ingaan op de datum van 

inwerkingtreding van de nieuwe verordening en niet op de datum van toepassing ervan, om te 

vermijden dat nieuwe producten in de tussentijd op de markt worden gebracht. 

 

Amendement  195 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Jytte Guteland, 
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Christel Schaldemose, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano, 

Miriam Dalli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De productie en het in de handel 

brengen van kwikhoudende producten die 

niet vallen onder een toepassing die voor 1 

januari 2018 bekend was, is verboden. 

1. De productie en het in de handel 

brengen van kwikhoudende producten die 

niet vallen onder een toepassing die voor 1 

januari 2018 goedgekeurd was, is 

verboden. 

Or. en 

 

Amendement  196 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Productieprocessen waarbij kwik en/of 

kwikverbindingen worden gebruikt en die 

voor 1 januari 2018 nog niet bestonden, 

zijn verboden. 

Productieprocessen waarbij kwik en/of 

kwikverbindingen worden gebruikt en die 

voor de inwerkingtreding van deze 

verordening nog niet bestonden, zijn 

verboden. 

Or. it 

 

Amendement  197 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. In afwijking van de leden 1 en 2 

stelt een marktdeelnemer die voornemens 

is een nieuw kwikhoudend product te 

produceren en/of in de handel te brengen of 

een nieuw productieproces te exploiteren, 

3. In afwijking van de normen voor 

de industriële bescherming van de 

technische documenten en in afwijking 

van de leden 1 en 2 stelt een 

marktdeelnemer die voornemens is een 
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de bevoegde autoriteiten van de betrokken 

lidstaat daarvan in kennis en zendt hij hun 

de volgende documenten toe: 

nieuw kwikhoudend product te produceren 

en/of in de handel te brengen of een nieuw 

productieproces te exploiteren, de 

bevoegde autoriteiten van de betrokken 

lidstaat daarvan in kennis en zendt hij hun 

de volgende documenten toe: 

Or. it 

 

Amendement  198 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – streepje 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – bewijzen dat er geen 

technologische alternatieven zijn voor het 

gebruik van kwik in het product of voor 

het proces; 

Or. es 

 

Amendement  199 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – streepje 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– een beoordeling van de risico's van 

het product of proces voor het milieu en de 

gezondheid; 

– een beoordeling van de risico's en 

voordelen van het product of proces voor 

het milieu en de gezondheid; 

Or. es 

 

Amendement  200 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – streepje 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– een beoordeling van de risico's van 

het product of proces voor het milieu en de 

gezondheid; 

– een beoordeling van de risico's en 

voordelen van het product of proces voor 

het milieu en de gezondheid; 

Or. en 

 

Amendement  201 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – streepje 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – informatie over het ontbreken van 

technisch haalbare kwikvrije 

alternatieven die dezelfde voordelen 

bieden; 

Or. en 

 

Amendement  202 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – streepje 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – informatie over de afwezigheid van 

een technisch of economisch haalbaar 

alternatief product zonder kwik; 

Or. fr 

 

Amendement  203 

Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – streepje 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– een gedetailleerde beschrijving van 

de wijze waarop een dergelijk product of 

proces moet worden geproduceerd, 

gebruikt en geëxploiteerd om een hoog 

niveau van bescherming van het milieu en 

de menselijke gezondheid te waarborgen. 

– een gedetailleerde beschrijving van 

de wijze waarop een dergelijk product of 

proces moet worden geproduceerd, 

gebruikt, geëxploiteerd en, in het geval 

van producten, verwijderd, om een hoog 

niveau van bescherming van het milieu en 

de menselijke gezondheid te waarborgen. 

Or. en 

Motivering 

De volledige levensduur van het product moet in aanmerking worden genomen. 

 

Amendement  204 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Na kennisgeving door de betrokken lidstaat 

verifieert de Commissie in het bijzonder of 

is aangetoond dat het nieuwe 

kwikhoudende product of het nieuwe 

productieproces aanzienlijke voordelen 

voor het milieu en de gezondheid zou 

opleveren en dat er geen technisch en 

economisch haalbare kwikvrije 

alternatieven beschikbaar zijn die dezelfde 

voordelen bieden. 

Na kennisgeving door de betrokken lidstaat 

verifieert de Commissie in het bijzonder of 

is aangetoond dat het nieuwe 

kwikhoudende product of het nieuwe 

productieproces aanzienlijke voordelen 

voor het milieu en de gezondheid zou 

opleveren en dat er geen technisch haalbare 

kwikvrije alternatieven beschikbaar zijn 

die dezelfde voordelen bieden. 

Or. en 

 

Amendement  205 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie stelt door middel van 

uitvoeringshandelingen besluiten vast om 

te specificeren of het betrokken nieuwe 

kwikhoudende product of nieuwe 

productieproces is toegestaan. 

De Commissie stelt door middel van 

uitvoeringshandelingen besluiten vast om 

te specificeren of het betrokken nieuwe 

kwikhoudende product of nieuwe 

productieproces is toegestaan. De 

betreffende lidstaat mag het nieuwe 

product of proces niet toestaan voordat de 

Commissie haar besluit heeft 

aangenomen. 

Or. es 

 

Amendement  206 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie stelt door middel van 

uitvoeringshandelingen besluiten vast om 

te specificeren of het betrokken nieuwe 

kwikhoudende product of nieuwe 

productieproces is toegestaan. 

De Commissie stelt besluiten voor om te 

specificeren of het betrokken nieuwe 

kwikhoudende product of nieuwe 

productieproces is toegestaan. 

Or. fr 

 

Amendement  207 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 4 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Die uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 18, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Schrappen 
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Or. fr 

 

Amendement  208 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – alinea 1 – streepje 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– nemen maatregelen om het gebruik 

van kwik en kwikverbindingen en de 

emissies en lozingen van kwik in het 

milieu als gevolg van deze winning en 

verwerking te verminderen, en waar 

mogelijk, uit te bannen; 

– verbieden het gebruik van kwik en 

kwikverbindingen in deze winning en 

verwerking; 

Or. en 

Motivering 

In de EU vindt ambachtelijke en kleinschalige goudwinning niet langer plaats, in 

tegenstelling tot de rest van de wereld, waar dit nog wijdverspreid voorkomt. Volgens de 

effectbeoordeling van de Commissie heeft Frankrijk de praktijk al verboden op de enige 

locatie waar deze plaatsvond (Frans-Guyana). In dit licht is het EU-recht op dit gebied enkel 

relevant voor zover het het pad effent op internationaal niveau. Daarom is het ontoereikend 

om enkel de vermindering van het gebruik van kwik in ambachtelijke en kleinschalige 

goudwinning te eisen, maar moet er een volledig verbod op het gebruik van kwik in dit soort 

winning komen, zoals ook door Frankrijk is ingesteld. Een dergelijke benadering rekent 

automatisch af met alle emissies en lozingen van kwik. 

 

Amendement  209 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Gerben-

Jan Gerbrandy 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – alinea 1 – streepje 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– nemen maatregelen om het gebruik 

van kwik en kwikverbindingen en de 

emissies en lozingen van kwik in het 

milieu als gevolg van deze winning en 

verwerking te verminderen, en waar 

– nemen maatregelen om het gebruik 

van kwik en kwikverbindingen en de 

emissies en lozingen van kwik in het 

milieu als gevolg van deze winning en 

verwerking te verminderen en af te 



 

AM\1100259NL.doc 67/145 PE585.758v01-00 

 NL 

mogelijk, uit te bannen; bouwen; 

Or. en 

 

Amendement  210 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Vanaf 1 januari 2019 wordt 

tandheelkundig amalgaam slechts in 

ingekapselde vorm gebruikt. 

1. Binnen twaalf maanden na de 

inwerkingtreding van deze verordening 
wordt tandheelkundig amalgaam slechts in 

ingekapselde vorm gebruikt. 

Or. it 

 

Amendement  211 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Vanaf 1 januari 2019 wordt 

tandheelkundig amalgaam slechts in 

ingekapselde vorm gebruikt. 

1. Vanaf 1 januari 2018 tot 1 januari 

2020 bieden tandartsen alternatieven voor 
tandheelkundig amalgaam aan. 

Or. en 

 

Amendement  212 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Vanaf 1 januari 2019 wordt 

tandheelkundig amalgaam slechts in 

1. Vanaf 1 januari 2019 wordt 

tandheelkundig amalgaam slechts in vooraf 
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ingekapselde vorm gebruikt. gedoseerde, ingekapselde vorm gebruikt. 

Or. fr 

Motivering 

De bedoeling van "vooraf gedoseerd" is het verduidelijken dat de capsules voor een 

eenmalige tandvulling zijn bedoeld, en dus niet opnieuw mogen worden gebruikt. 

 

Amendement  213 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Vanaf 1 januari 2019 wordt 

tandheelkundig amalgaam slechts in 

ingekapselde vorm gebruikt. 

1. Vanaf 1 januari 2018 wordt 

tandheelkundig amalgaam slechts in 

ingekapselde vorm gebruikt. 

Or. en 

 

Amendement  214 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat elke 

tandheelkundige faciliteit aan patiënten 

ten minste de volgende informatie over 

tandheelkundig amalgaam en de 

alternatieven ervan verstrekt: 

 – de samenstelling van 

tandheelkundig amalgaam; 

 – de beschikbaarheid van 

alternatieve kwikvrije vullingen en hun 

samenstelling; en 

 – het feit dat het gebruik van 
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tandheelkundig amalgaam niet 

aangewezen is voor melktanden, patiënten 

met een kwikallergie en personen met 

chronische nieraandoeningen met een 

verlaagde renale klaring. 

Or. en 

Motivering 

Elke tandarts moet verplicht zijn de patiënten te informeren over de aard van tandheelkundig 

amalgaam en de beschikbaarheid van alternatieven met hun samenstelling. Ze moeten ook 

informatie over de contra-indicaties verstrekken. 

 

Amendement  215 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Het gebruik van tandheelkundig 

amalgaam is vanaf 1 januari 2019 

verboden voor tandvullingen bij zwangere 

vrouwen en van melktanden, behalve 

wanneer de persoon die in de 

tandheelkundige sector werkt, het gebruik 

ervan noodzakelijk acht, met name 

wanneer er geen goede alternatieven 

bestaan. 

Or. fr 

Motivering 

Het Verdrag moedigt de partijen aan om het gebruik van tandheelkundig kwikhoudend 

amalgaam geleidelijk te verminderen, maar de Commissie is minder ambitieus op dit punt. 

Het is passend om het amalgaamgebruik bij kwetsbare groepen te beperken tot 

gerechtvaardigde situaties waarin er geen goed alternatief bestaat voor tandheelkundig 

amalgaam. 

 

Amendement  216 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Jasenko 



 

PE585.758v01-00 70/145 AM\1100259NL.doc 

NL 

Selimovic, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Vanaf één jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening 

mag tandheelkundig amalgaam niet 

worden gebruikt voor de behandeling van 

vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding 

geven, of de behandeling van melktanden 

bij kinderen. 

Or. en 

 

Amendement  217 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Vanaf 1 januari 2018 wordt 

tandheelkundig amalgaam niet meer 

gebruikt voor de behandeling van 

kinderen jonger dan twaalf jaar en 

vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding 

geven. 

Or. en 

 

Amendement  218 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Vanaf 1 januari 2020 wordt 

tandheelkundig amalgaam in geen enkele 
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vorm gebruikt. 

Or. en 

 

Amendement  219 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Bij wijze van uitzondering op lid 

1 bis mogen de lidstaten het gebruik van 

tandheelkundig amalgaam toelaten bij 

specifieke medische behoeften wanneer 

geen van de alternatieven geschikt is. 

Or. en 

 

Amendement  220 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Het gebruik van tandheelkundig 

amalgaam wordt tegen 31 december 2021 

afgebouwd. 

Or. en 

 

Amendement  221 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 quater (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quater. Bij wijze van uitzondering 

op leden 1 bis en 1 ter, is het gebruik van 

tandheelkundig amalgaam nog steeds 

toegestaan wanneer de persoon die in de 

tandheelkundige sector werkt dit strikt 

noodzakelijk acht. 

Or. en 

 

Amendement  222 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quater. Van 1 januari 2018 tot 

1 januari 2020 en wanneer lid 1 ter van 

toepassing is, wordt tandheelkundig 

amalgaam enkel gebruikt in 

voorgedoseerde en ingekapselde vorm. 

Or. en 

 

Amendement  223 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Vanaf 1 januari 2019 zijn 

tandheelkundige faciliteiten uitgerust met 

amalgaamafscheiders die bedoeld zijn voor 

het vasthouden en verzamelen van 

amalgaamdeeltjes. Deze afscheiders 

worden onderhouden zoals vereist is om 

een hoge mate van retentie te waarborgen. 

2. Vanaf 1 januari 2021 zijn 

tandheelkundige faciliteiten uitgerust met 

amalgaamafscheiders die bedoeld zijn voor 

het vasthouden en verzamelen van alle 

amalgaamdeeltjes, onder andere die in 

vloeibare afvalstoffen. De personen die in 

de tandheelkundige sector werken, zorgen 

ervoor dat deze afscheiders worden 

onderhouden zoals vereist is om een hoge 
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en continue mate van retentie van 

minstens 95 % van de amalgaamdeeltjes 
te waarborgen. 

Or. fr 

Motivering 

Alleen dankzij een hoog prestatieniveau van amalgaamafscheiders tijdens de volledige 

levensduur ervan kan het risico dat verbonden is met het gebruik van tandheelkundig 

amalgaam doeltreffend worden beperkt. Het is belangrijk om de definitie ervan vast te stellen, 

zodat alle residuen in de uitrusting en in vloeibare afvalstoffen correct worden behandeld. Er 

moet worden voorzien in een overgangsperiode voor de minst goed uitgeruste landen. 

 

Amendement  224 

Andrzej Grzyb 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Vanaf 1 januari 2019 zijn 

tandheelkundige faciliteiten uitgerust met 

amalgaamafscheiders die bedoeld zijn voor 

het vasthouden en verzamelen van 

amalgaamdeeltjes. Deze afscheiders 

worden onderhouden zoals vereist is om 

een hoge mate van retentie te waarborgen. 

2. Vanaf 1 januari 2021 zorgen 

tandheelkundige faciliteiten die 

tandheelkundig amalgaam gebruiken of 

vullingen van tandheelkundig amalgaam 

verwijderen ervoor dat ze zijn uitgerust 

met amalgaamafscheiders die bedoeld zijn 

voor het vasthouden en verzamelen van 

amalgaamdeeltjes. Deze afscheiders 

worden onderhouden zoals vereist is om 

een hoge mate van retentie te waarborgen. 

Or. en 

 

Amendement  225 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Vanaf 1 januari 2019 zijn 2. Vanaf 1 januari 2021 zijn 
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tandheelkundige faciliteiten uitgerust met 

amalgaamafscheiders die bedoeld zijn voor 

het vasthouden en verzamelen van 

amalgaamdeeltjes. Deze afscheiders 

worden onderhouden zoals vereist is om 

een hoge mate van retentie te waarborgen. 

tandheelkundige faciliteiten die 

tandheelkundig amalgaam gebruiken of 

weghalen uitgerust met 

amalgaamafscheiders die bedoeld zijn voor 

het vasthouden en verzamelen van 

amalgaamdeeltjes. Deze afscheiders 

worden onderhouden zoals vereist is om 

een hoge mate van retentie te waarborgen. 

Or. pl 

Motivering 

Dit voorschrift moet enkel van toepassing zijn voor tandheelkundige faciliteiten die nog steeds 

amalgaam gebruiken en moet met een redelijke termijn worden ingevoerd. 

 

Amendement  226 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Vanaf 1 januari 2019 zijn 

tandheelkundige faciliteiten uitgerust met 

amalgaamafscheiders die bedoeld zijn voor 

het vasthouden en verzamelen van 

amalgaamdeeltjes. Deze afscheiders 

worden onderhouden zoals vereist is om 

een hoge mate van retentie te waarborgen. 

2. Binnen zes maanden na de 

inwerkingtreding van deze verordening 
zijn tandheelkundige faciliteiten uitgerust 

met amalgaamafscheiders die bedoeld zijn 

voor het vasthouden en verzamelen van 

amalgaamdeeltjes. Deze afscheiders 

worden onderhouden zoals vereist is om 

een hoge mate van retentie te waarborgen. 

Or. it 

 

Amendement  227 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Vanaf 1 januari 2019 zijn 

tandheelkundige faciliteiten uitgerust met 

amalgaamafscheiders die bedoeld zijn voor 

het vasthouden en verzamelen van 

amalgaamdeeltjes. Deze afscheiders 

worden onderhouden zoals vereist is om 

een hoge mate van retentie te waarborgen. 

2. Vanaf 1 januari 2018 zijn 

tandheelkundige faciliteiten uitgerust met 

amalgaamafscheiders die bedoeld zijn voor 

het vasthouden en verzamelen van 

amalgaamdeeltjes. Deze afscheiders 

worden onderhouden zoals vereist is om 

een retentie van ten minste 95 % van de 

amalgaamdeeltjes te waarborgen. 

Or. en 

 

Amendement  228 

Julie Girling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Uiterlijk op 31 december 2019 

dient de Commissie een verslag in bij het 

Europees Parlement en de Raad dat de 

technische, ecologische en economische 

haalbaarheid beoordeelt van het 

afbouwen tegen 31 december 2021 van 

het gebruik van tandheelkundig 

amalgaam in de Unie. 

Or. en 

 

Amendement  229 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Capsules en amalgaamafscheiders 

die voldoen aan geharmoniseerde EN-

normen of aan andere nationale of 

internationale normen die een 

3. Capsules en amalgaamafscheiders 

die voldoen aan geharmoniseerde EN-

normen of aan andere nationale of 

internationale normen die een 
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gelijkwaardig kwaliteitsniveau en een 

gelijkwaardig retentieniveau waarborgen, 

worden geacht te voldoen aan de 

voorschriften van de leden 1 en 2. 

gelijkwaardig kwaliteitsniveau en een 

gelijkwaardig retentieniveau waarborgen, 

worden geacht te voldoen aan de 

voorschriften van de leden 1 quater en 2. 

Or. en 

 

Amendement  230 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De lidstaten mogen fiscale 

voordelen bieden opdat tandartsen zich 

kunnen uitrusten met de in dit artikel 

beschreven capsules en 

amalgaamafscheiders. 

Or. it 

 

Amendement  231 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De personen die in de 

tandheelkundige sector werken, zijn 

verantwoordelijk voor het verpakken en 

verwijderen van hun afvalstoffen en 

moeten ervoor zorgen dat bij deze 

handelingen het milieu wordt beschermd. 

Ze moeten waarborgen dat de 

dienstverleners die hun afvalstoffen 

komen ophalen, de geldende regelgeving 

naleven. 

Or. fr 
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Amendement  232 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Niettegenstaande het bepaalde in 

leden 1 tot en met 2, mogen lidstaten het 

gebruik van tandheelkundig amalgaam 

verder beperken wanneer zij dat 

noodzakelijk achten. 

Or. en 

 

Amendement  233 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Het gebruik van tandheelkundig 

amalgaam is verboden vanaf 31 december 

2020. 

Or. it 

 

Amendement  234 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Hoofdstuk III bis 

 Preventie en controle van kwikemissies 

voortvloeiend uit industriële activiteiten 

 Artikel 10 bis 

 Industriële activiteiten 
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 In alle vergunningen voor de volgende 

industriële activiteiten zijn voorwaarden 

opgenomen die garanderen dat de 

emissies in de lucht en het water de 

strengere emissieniveaus van de beste 

beschikbare technieken (BBT) voor kwik 

die zijn vastgelegd in de herziene BBT-

conclusies niet overschrijden: 

 – grote stookinstallaties zoals 

vermeld in artikel 28 van Richtlijn 

2010/75/EU van het Europees Parlement 

en de Raad43 bis; 

 – de ijzer- en staalsector die is 

opgenomen door de activiteiten vermeld in 

punten 1.3, 2.1 en 2.2 van bijlage I bij 

Richtlijn 2010/75/EU; 

 – de productie van cement, kalk en 

magnesiumoxide die is opgenomen door 

de activiteiten vermeld in punt 3.1 van 

bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU; 

 – de non-ferrometaalindustrie die is 

opgenomen door de activiteiten vermeld in 

punten 2.1, 2.5 en 6.8 van bijlage I bij 

Richtlijn 2010/75/EU. 

 ______________ 

 43 bis Richtlijn 2010/75/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

24 november 2010 inzake industriële 

emissies (geïntegreerde preventie en 

bestrijding van verontreiniging) (PB 

L 334 van 17.12.2010, blz. 17). 

Or. en 

Motivering 

Het niveau van kwikemissies van de grote industrieën op jaarbasis ligt erg hoog. De BBT-

conclusies leggen emissiegrenswaarden vast die economisch en technisch haalbaar zijn. De 

hoogste BBT-grenswaarden stemmen vaak overeen met de onderhandelde emissieniveaus 

waaraan de meeste installaties in de EU al voldoen, niet met wat werkelijk haalbaar is met 

aanvaardbare kosten. Om een gelijk speelveld te creëren en de kwikniveaus doeltreffend te 

doen afnemen, moeten alle toekomstige vergunningen op de strengere BBT-niveaus worden 

gebaseerd. 
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Amendement  235 

Carolina Punset 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 10 bis 

 Preventie en controle van kwikemissies 

van industriële activiteiten – grote 

stookinstallaties – emissies in de lucht 

 Vanaf 1 januari 2021 omvatten alle 

vergunningen voor stookinstallaties zoals 

vermeld in artikel 28 van Richtlijn 

2010/75/EU voorwaarden die garanderen 

dat de emissies in de lucht de volgende 

emissiegrenswaarden niet overschrijden: 

 a) stookinstallaties met een totaal 

nominaal thermisch vermogen van 

> 300 MWth: 1 µg/Nm³; 

 b) stookinstallaties met een totaal 

nominaal thermisch vermogen van 

< 300 MWth: 3,5 µg/Nm³. 

 De emissiegrenswaarden waarnaar wordt 

verwezen in de eerste alinea zijn 

gebaseerd op een gemiddelde van de 

geldige uurgemiddelden die door 

permanente metingen gedurende één jaar 

zijn verzameld. 

 De te gebruiken standaardvoorwaarden 

en controlevoorschriften zijn vastgelegd 

in de herziene BBT-conclusies van het 

referentiedocument betreffende grote 

stookinstallaties. 

Or. en 

 

Amendement  236 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 10 bis 

 Emissies in de lucht 

 Vanaf 1 januari 2019 omvatten alle 

vergunningen voor installaties die vallen 

onder de activiteiten vermeld in punten 

1.3, 2.1 en 2.2 van bijlage I bij Richtlijn 

2010/75/EU voorwaarden die garanderen 

dat de emissies in de lucht voor kwik 

10 µg/Nm³ niet overschrijden. 

 De emissiegrenswaarden waarnaar wordt 

verwezen in de eerste alinea zijn 

gebaseerd op een gemiddelde van de 

geldige uurgemiddelden die door 

permanente metingen gedurende één jaar 

zijn verzameld. 

 De standaardvoorwaarden die moeten 

worden toegepast, zijn vastgelegd in de 

BBT-conclusies van Uitvoeringsbesluit 

2012/135/EU van de Commissie43 bis. 

 ______________ 

 43 bis Uitvoeringsbesluit 2012/135/EU van 

de Commissie van 28 februari 2012 tot 

vaststelling van de BBT-conclusies (beste 

beschikbare technieken) op grond van 

Richtlijn 2010/75/EU van het Europees 

Parlement en de Raad inzake industriële 

emissies voor de ijzer- en staalproductie 

(PB L 70 van 8.3.2012, blz. 63). 

Or. en 

 

Amendement  237 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 10 bis 

 Vaccins 
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 Farmaceutische bedrijven mogen niet 

langer kwik gebruiken in vaccins voor 

kinderen jonger dan zes jaar indien er 

veiligere alternatieven beschikbaar zijn. 

Or. en 

Motivering 

In 1999 heeft het CPMP van het EMEA aanbevolen dat het voorzichtig zou zijn om het 

algemene gebruik van vaccins zonder thiomersal en andere kwikhoudende bewaarmiddelen 

zo snel mogelijk te bevorderen. In de VS bevatten alle vaccins voor kinderen jonger dan zes 

jaar geen thiomersal meer sinds 2001 (met uitzondering van griepvaccins). Daarom is het van 

belang dat farmaceutische bedrijven duidelijke verplichtingen worden opgelegd om wanneer 

mogelijk kwik in vaccins te vervangen. 

 

Amendement  238 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 10 ter 

 Emissies in water 

 Vanaf 1 januari 2021 garanderen de 

lidstaten dat de kwikemissies in 

afvalwaterstromen niet hoger liggen dan 

3 µg/l op de lozingsplaats voor installaties 

vermeld in Richtlijn 91/271/EEG van de 

Raad43 ter. 

 Dezelfde grenswaarde is van toepassing 

op alle afvalstromen die in de betreffende 

installatie worden ingebracht, vooraleer 

ze worden vermengd met andere 

afvalwaterstromen. 

 De grenswaarde is van toepassing 

wanneer meer dan 1 000 gram kwik per 

jaar wordt geloosd. 

 De emissiegrenswaarden zijn gebaseerd 

op een dagelijks gemiddelde van 

debietgewogen en met het debiet 

evenredige 24uur-mengmonsters. 
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 De vastgelegde frequentie van de controle 

en monsterneming kan worden verlaagd 

wanneer is aangetoond dat emissies 

voldoende stabiel zijn, met name wanneer 

de lidstaten het verbod op tandheelkundig 

amalgaam volledig ten uitvoer hebben 

gelegd en alle passende maatregelen 

hebben genomen om te vermijden dat 

tandheelkundig amalgaam met 

afvalwaterstromen wordt vermengd 

vooraleer ze de betreffende installatie 

bereiken. 

 ______________ 

 43 ter Richtlijn 91/271/EEG van de Raad 

van 21 mei 1991 inzake de behandeling 

van stedelijk afvalwater (PB L 135 van 

30.5.1991, blz. 40). 

Or. en 

 

Amendement  239 

Carolina Punset 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 10 ter 

 Preventie en controle van kwikemissies 

van industriële activiteiten – ijzer en staal 

– emissies in de lucht 

 Vanaf [datum van inwerkingtreding van 

deze verordening] omvatten alle 

vergunningen voor installaties die vallen 

onder de activiteiten vermeld in punten 

1.3, 2.1 en 2.2 van bijlage I bij Richtlijn 

2010/75/EU voorwaarden die garanderen 

dat de emissies in de lucht de volgende 

grenswaarden niet overschrijden: 

 a) 10 µg/Nm³ voor kwik; 

 b) 5 mg/Nm voor stof. 

 De emissiegrenswaarden waarnaar wordt 

verwezen in de eerste alinea zijn 
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gebaseerd op een gemiddelde van de 

geldige uurgemiddelden die door 

permanente metingen gedurende één jaar 

zijn verzameld. 

 De standaardvoorwaarden die moeten 

worden toegepast, zijn vastgelegd in de 

BBT-conclusies van Uitvoeringsbesluit 

2012/135/EU van de Commissie. 

Or. en 

 

Amendement  240 

Carolina Punset 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 10 quater 

 Preventie en controle van kwikemissies 

van industriële activiteiten – productie 

van cement, kalk en magnesiumoxide – 

emissies in de lucht 

 Vanaf [datum van inwerkingtreding van 

deze verordening] omvatten alle 

vergunningen voor installaties die vallen 

onder de activiteiten vermeld in punt 3.1 

van bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU 

voorwaarden die garanderen dat de 

emissies in de lucht voor kwik 10 µg/Nm³ 

niet overschrijden. 

 De emissiegrenswaarden waarnaar wordt 

verwezen in de eerste alinea zijn 

gebaseerd op een gemiddelde van de 

geldige uurgemiddelden die door 

permanente metingen gedurende één jaar 

zijn verzameld. 

 De standaardvoorwaarden die moeten 

worden toegepast, zijn vastgelegd in de 

BBT-conclusies van Uitvoeringsbesluit 

2013/163/EU van de Commissie43 bis. 

 ______________ 
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 43 bis Uitvoeringsbesluit 2013/163/EU 

van de Commissie van 26 maart 2013 tot 

vaststelling van de BBT-conclusies (beste 

beschikbare technieken) op grond van 

Richtlijn 2010/75/EU van het Europees 

Parlement en de Raad inzake industriële 

emissies voor de productie van cement, 

kalk en magnesiumoxide (PB L 100 van 

9.4.2013, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  241 

Carolina Punset 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 10 quinquies 

 Preventie en controle van kwikemissies 

van industriële activiteiten – non-

ferrometalen – emissies in de lucht 

 Vanaf 1 juli 2020 omvatten alle 

vergunningen voor installaties die vallen 

onder de activiteiten vermeld in punten 

2.1, 2.5 en 6.8 van bijlage I bij Richtlijn 

2010/75/EU voorwaarden die garanderen 

dat de emissies in de lucht voor kwik 

10 µg/Nm³ niet overschrijden. 

 De emissiegrenswaarden waarnaar wordt 

verwezen in de eerste alinea zijn 

gebaseerd op een gemiddelde van de 

geldige uurgemiddelden die door 

permanente metingen gedurende één jaar 

zijn verzameld. 

 De standaardvoorwaarden die moeten 

worden toegepast, zijn vastgelegd in de 

BBT-conclusies van Uitvoeringsbesluit 

(EU) 2016/1032 van de Commissie43 ter. 

 ______________ 

 43 ter Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1032 

van de Commissie van 13 juni 2016 tot 
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vaststelling van BBT-conclusies (beste 

beschikbare technieken) op grond van 

Richtlijn 2010/75/EU van het Europees 

Parlement en de Raad, voor de non-

ferrometaalindustrie (PB L 174, 

30.6.2016, blz. 32). 

Or. en 

 

Amendement  242 

Carolina Punset 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 10 sexies 

 Preventie en controle van kwikemissies 

van industriële activiteiten – emissies in 

water 

 Vanaf 1 januari 2021 omvatten alle 

vergunningen voor installaties waarnaar 

wordt verwezen in bijlage I bij Richtlijn 

2010/75/EU voorwaarden die garanderen 

dat de kwikemissies in afvalwaterstromen 

de volgende grenswaarden niet 

overschrijden vóór de lozingsplaats of, in 

geval van indirecte lozingen, vóór 

vermenging met andere 

afvalwaterstromen: 

 a) 0,75 µg/l voor afvalwater van 

installaties die vallen onder de activiteiten 

vermeld in punten 1.1 en 1.2 van bijlage I 

bij Richtlijn 2010/75/EU; 

 b) 0,75 µg/l voor afvalwater van 

activiteiten die vermeld zijn in punten 3, 

onder a) en b), van bijlage I bij 

Verordening (EG) nr. 166/200643 quater. In 

de gevallen dat punt 3, onder b), 

betrekking heeft op bruinkool, wordt de 

grenswaarde van een effectief 

productieareaal verhoogd tot meer dan 5 

hectare en tot meer dan 10 hectare indien 

het om afvalwaterbehandeling gaat van 
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mijnbouw die is stopgezet of wordt 

stopgezet tegen 2020; 

 c) 1 µg/l voor afvalwater van 

installaties die vallen onder de activiteiten 

vermeld in punten 4.1, 4.2 en 6.11 van 

bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU; 

 d) 1 µg/l voor afvalwater van 

installaties die vallen onder de activiteiten 

vermeld in punten 2.2 en 2.5 van bijlage I 

bij Richtlijn 2010/75/EU; 

 e) 3 µg/l voor andere installaties die 

vallen onder de activiteiten vermeld in 

bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU 

wanneer de lozingsdrempel van kwik meer 

dan 800 g per jaar bedraagt. 

 De emissiegrenswaarden waarnaar in de 

eerste alinea wordt verwezen, zijn 

gebaseerd op een dagelijks gemiddelde 

van debietgewogen en met het debiet 

evenredige 24-uur-mengmonsters. 

 ______________ 

 43 quater Verordening (EG) nr. 166/2006 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 18 januari 2006 betreffende de 

instelling van een Europees register 

inzake de uitstoot en overbrenging van 

verontreinigende stoffen en tot wijziging 

van de Richtlijnen 91/689/EEG en 

96/61/EG van de Raad (PB L 033 van 

4.2.2006, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  243 

Carolina Punset 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 10 septies 

 Preventie en controle van kwikemissies 

van zuiveringsinstallaties van stedelijk 
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afvalwater – emissies in water 

 Vanaf 1 januari 2021 garanderen de 

lidstaten dat de kwikemissies in 

afvalwaterstromen niet hoger liggen dan 

3 µg/l op de lozingsplaats of, in geval van 

indirecte lozingen, vóór vermenging met 

andere afvalwaterstromen, voor 

installaties vermeld in Richtlijn 

91/271/EEG van de Raad43 quinquies. Deze 

grenswaarden zijn van toepassing mits 

meer dan 1 000 g kwik per jaar wordt 

geloosd. 

 De emissiegrenswaarden waarnaar in de 

eerste alinea wordt verwezen, zijn 

gebaseerd op een dagelijks gemiddelde 

van debietgewogen en met het debiet 

evenredige 24u-mengmonsters. 

 De in bijlage I vastgelegde frequentie van 

de controle en monsterneming kan 

worden verlaagd wanneer is aangetoond 

dat emissies voldoende stabiel zijn, met 

name wanneer de lidstaten het verbod op 

tandheelkundig amalgaam volledig ten 

uitvoer hebben gelegd en alle passende 

maatregelen hebben genomen om te 

vermijden dat tandheelkundig amalgaam 

met afvalwaterstromen wordt vermengd 

vooraleer ze de betreffende installatie 

bereiken. 

 ______________ 

 43 quinquies Richtlijn 91/271/EEG van de 

Raad van 21 mei 1991 inzake de 

behandeling van stedelijk afvalwater (PB 

L 135 van 30.5.1991, blz. 40). 

Or. en 

 

Amendement  244 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – titel 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Kwikafval Bronnen van kwikafval 

Or. en 

 

Amendement  245 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onverminderd Beschikking 2000/532/EG 

van de Commissie44 wordt het volgende 

overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG als 

afval beschouwd en verwijderd zonder de 

menselijke gezondheid in gevaar te 

brengen of het milieu schade toe te 

brengen: 

Het volgende wordt overeenkomstig 

Richtlijn 2008/98/EG als afval beschouwd 

en verwijderd zonder de menselijke 

gezondheid in gevaar te brengen of het 

milieu schade toe te brengen: 

__________________ __________________ 

44 Beschikking 2000/532/EG van de 

Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging 

van Beschikking 94/3/EG houdende 

vaststelling van een lijst van afvalstoffen 

overeenkomstig artikel 1, onder a), van 

Richtlijn 75/442/EEG van de Raad 

betreffende afvalstoffen en Beschikking 

94/904/EG van de Raad tot vaststelling van 

een lijst van gevaarlijke afvalstoffen 

overeenkomstig artikel 1, lid 4, van 

Richtlijn 91/689/EEG van de Raad 

betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PB 

L 226 van 6.9.2000, blz. 3). 

44 Beschikking 2000/532/EG van de 

Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging 

van Beschikking 94/3/EG houdende 

vaststelling van een lijst van afvalstoffen 

overeenkomstig artikel 1, onder a), van 

Richtlijn 75/442/EEG van de Raad 

betreffende afvalstoffen en Beschikking 

94/904/EG van de Raad tot vaststelling van 

een lijst van gevaarlijke afvalstoffen 

overeenkomstig artikel 1, lid 4, van 

Richtlijn 91/689/EEG van de Raad 

betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PB 

L 226 van 6.9.2000, blz. 3). 

Or. en 

 

Amendement  246 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onverminderd Beschikking 2000/532/EG 

van de Commissie44 wordt het volgende 

overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG als 

afval beschouwd en verwijderd zonder de 

menselijke gezondheid in gevaar te 

brengen of het milieu schade toe te 

brengen: 

Onverminderd Beschikking 2000/532/EG 

van de Commissie44 worden de volgende 

afvalstoffen overeenkomstig Richtlijn 

2008/98/EG als afval beschouwd en 

verwijderd zonder de menselijke 

gezondheid in gevaar te brengen of het 

milieu schade toe te brengen: 

__________________ __________________ 

44 Beschikking 2000/532/EG van de 

Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging 

van Beschikking 94/3/EG houdende 

vaststelling van een lijst van afvalstoffen 

overeenkomstig artikel 1, onder a), van 

Richtlijn 75/442/EEG van de Raad 

betreffende afvalstoffen en Beschikking 

94/904/EG van de Raad tot vaststelling van 

een lijst van gevaarlijke afvalstoffen 

overeenkomstig artikel 1, lid 4, van 

Richtlijn 91/689/EEG van de Raad 

betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PB L 

226 van 6.9.2000, blz. 3). 

44 Beschikking 2000/532/EG van de 

Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging 

van Beschikking 94/3/EG houdende 

vaststelling van een lijst van afvalstoffen 

overeenkomstig artikel 1, onder a), van 

Richtlijn 75/442/EEG van de Raad 

betreffende afvalstoffen en Beschikking 

94/904/EG van de Raad tot vaststelling van 

een lijst van gevaarlijke afvalstoffen 

overeenkomstig artikel 1, lid 4, van 

Richtlijn 91/689/EEG van de Raad 

betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PB L 

226 van 6.9.2000, blz. 3). 

Or. fr 

Motivering 

De vage term "het volgende" moet worden vervangen door "de volgende afvalstoffen" om 

verwarring te vermijden en te weten welke regelgeving precies van toepassing is. De 

Engelstalige versie is niet zo dubbelzinnig. 

 

Amendement  247 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Commissie heeft 

overeenkomstig artikel 17 van deze 

verordening de bevoegdheid om vóór 

1 januari 2019 gedelegeerde handelingen 

vast te stellen om deze verordening aan te 
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vullen met grenswaarden voor kwik in 

afval dat kwikverbindingen bevat of ermee 

verontreinigd is en met de goedkeuring 

van voorschriften voor het ecologisch 

verantwoorde beheer van dergelijke 

afvalstromen. 

Or. en 

 

Amendement  248 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ondernemingen die actief zijn 

binnen de in artikel 11, onder a), b) en c), 

bedoelde bedrijfstakken zenden de 

bevoegde autoriteiten van de betrokken 

lidstaten elk jaar uiterlijk tegen 31 mei 

gegevens toe betreffende de totale 

hoeveelheid kwikafval die in elke 

installatie is opgeslagen en die naar 

individuele opslagvoorzieningen voor 

tijdelijke of permanente opslag is 

verstuurd alsook de locatie en 

contactgegevens van die voorzieningen. 

1. Ondernemingen die actief zijn 

binnen de in artikel 11, onder a), b) en c), 

bedoelde bedrijfstakken zenden de 

bevoegde autoriteiten van de betrokken 

lidstaten elk jaar uiterlijk tegen 31 mei 

gegevens toe betreffende de totale 

hoeveelheid kwikafval die in elke 

installatie is opgeslagen en die naar 

individuele opslagvoorzieningen voor 

tijdelijke opslag en voorzieningen voor 

omzetting in vaste vorm en voor 

definitieve verwijdering is verstuurd 

alsook de locatie en contactgegevens van 

die voorzieningen. 

Or. en 

Motivering 

De verslaglegging moet overbrenging naar voorzieningen voor omzetting in vaste vorm 

omvatten. Wanneer omzetting in vaste vorm vereist is, mag permanente opslag niet meer 

plaatsvinden, enkel nog definitieve verwijdering. 

 

Amendement  249 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Verwijdering van kwikafval Tijdelijke opslag van kwikafval 

Or. es 

 

Amendement  250 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. Kwikafval wordt definitief 

opgeslagen in vaste vorm in zoutmijnen 

die voor de verwijdering van kwik 

geschikt zijn gemaakt, of in diepe, 

ondergrondse, harde rotsformaties die 

hetzelfde niveau van veiligheid en 

insluiting bieden als die zoutmijnen. 

Or. en 

 

Amendement  251 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. Kwikafval wordt in vaste vorm 

omgezet (kwiksulfide) vooraleer het wordt 

verwijderd. 

Or. en 
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Motivering 

Zuiver kwikafval is vloeibaar. Het mag niet in die vorm worden verwijderd of opgeslagen, met 

uitzondering van tijdelijke opslag in afwachting van omzetting in vaste vorm omdat de 

capaciteiten daarvoor beperkt zijn. Verschillende bedrijven bieden technologieën aan om 

vloeibaar kwik in inert kwiksulfide om te zetten. Om verschillende interpretaties van de term 

"omzetting in vaste vorm" te vermijden, moet het eindproduct van dit proces worden 

gespecificeerd. 

 

Amendement  252 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In afwijking van artikel 5, lid 3, 

onder a), van Richtlijn 1999/31/EG kan 

kwikafval op een van de volgende wijzen 

worden opgeslagen: 

1. In afwijking van lid -1 en artikel 5, 

lid 3, onder a), van Richtlijn 1999/31/EG 

kan kwikafval maximaal vijf jaar worden 

opgeslagen in vloeibare vorm onder de 

specifieke voorwaarden voor tijdelijke 

opslag van kwikafval zoals vastgelegd in 

bijlagen I, II en III bij die richtlijn, in 

bovengrondse voorzieningen die zijn 

bestemd en uitgerust voor de tijdelijke 

opslag van kwik. 

Or. en 

 

Amendement  253 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In afwijking van artikel 5, lid 3, 

onder a), van Richtlijn 1999/31/EG kan 

kwikafval op een van de volgende wijzen 

worden opgeslagen: 

1. In afwijking van artikel 5, lid 3, 

onder a), van Richtlijn 1999/31/EG kan 

kwikafval op een van de volgende wijzen 

tijdelijk worden opgeslagen voor een 

maximumduur van tien jaar 

overeenkomstig de specifieke 
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verplichtingen betreffende de tijdelijke 

opslag van kwikafval die zijn vastgesteld 

in bijlagen I, II en III van deze richtlijn: 

Or. fr 

 

Amendement  254 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In afwijking van artikel 5, lid 3, 

onder a), van Richtlijn 1999/31/EG kan 

kwikafval op een van de volgende wijzen 

worden opgeslagen: 

1. In afwijking van artikel 5, lid 3, 

onder a), van Richtlijn 1999/31/EG kan 

kwikafval maximaal vijf jaar worden 

opgeslagen in bovengrondse 

voorzieningen die zijn bestemd en 

uitgerust voor de tijdelijke opslag van 

kwik in afwachting van omzetting in vaste 

vorm vooraleer het definitief wordt 

verwijderd. 

Or. en 

Motivering 

Er mag geen ondergrondse opslag van vloeibaar kwikafval plaatsvinden, noch tijdelijk noch 

permanent. Uit het oog, uit het hart! Vloeibaar kwikafval is erg giftig en zoutmijnen zijn niet 

veilig genoeg zoals de Asse in Duitsland en de Stocamine in Frankrijk hebben aangetoond. 

Tijdelijke opslag in afwachting van omzetting in vaste vorm mag enkel plaatsvinden in 

bovengrondse voorzieningen. Gezien de capaciteiten voor omzetting in vaste vorm die al 

beschikbaar zijn of binnenkort op de markt komen, is tijdelijke opslag enkel noodzakelijk voor 

een periode van maximaal vijf jaar. 

 

Amendement  255 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – inleiding 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In afwijking van artikel 5, lid 3, 

onder a), van Richtlijn 1999/31/EG kan 

kwikafval op een van de volgende wijzen 

worden opgeslagen: 

1. In afwijking van artikel 5, lid 3, 

onder a), van Richtlijn 1999/31/EG kan 

kwikafval tijdelijk worden opgeslagen voor 

een maximumduur van vijf jaar in 

bovengrondse installaties die hiervoor zijn 

bestemd en uitgerust: 

Or. es 

Motivering 

Op dit moment is er geen maximumduur voor de tijdelijke opslag van kwikafval. Er moet een 

voor de sector voldoende lange maximumduur worden vastgesteld. Bovendien mag tijdelijke 

opslag van kwikafval in ondergrondse installaties niet worden toegestaan wegens de grote 

risico's ervan die zijn beschreven in het amendement van artikel 13 bis. 

 

Amendement  256 

Albert Deß 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In afwijking van artikel 5, lid 3, 

onder a), van Richtlijn 1999/31/EG kan 

kwikafval op een van de volgende wijzen 

worden opgeslagen: 

1. In afwijking van artikel 5, lid 3, 

onder a), van Richtlijn 1999/31/EG, en 

vergezeld van een plan voor de duurzame 

verwijdering in stabiele vorm en een 

tijdschema, kan kwikafval op een van de 

volgende wijzen worden opgeslagen: 

Or. de 

Motivering 

Definitieve verwijdering in stabiele vorm geniet om milieu- en gezondheidsredenen de 

voorkeur. Reeds vóór de tijdelijke opslag in vloeibare vorm moet blijk worden gegeven van 

het plan voor de definitieve verwijdering in stabiele vorm. 

 

Amendement  257 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) tijdelijk gedurende meer dan een 

jaar of permanent in zoutmijnen die voor 

de verwijdering van kwik geschikt zijn 

gemaakt, of in diepe, ondergrondse, harde 

rotsformaties die hetzelfde niveau van 

veiligheid en insluiting bieden als die 

zoutmijnen; 

Schrappen 

Or. es 

Motivering 

Op dit moment is er geen maximumduur voor de tijdelijke opslag van kwikafval. Er moet voor 

de sector een voldoende lange maximumduur worden vastgesteld. Bovendien mag tijdelijke 

opslag van kwik in ondergrondse installaties niet worden toegestaan wegens de grote risico's 

ervan die zijn beschreven in het amendement op artikel 13 bis. 

 

Amendement  258 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) tijdelijk gedurende meer dan een 

jaar of permanent in zoutmijnen die voor 

de verwijdering van kwik geschikt zijn 

gemaakt, of in diepe, ondergrondse, harde 

rotsformaties die hetzelfde niveau van 

veiligheid en insluiting bieden als die 

zoutmijnen; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Er mag geen ondergrondse opslag van vloeibaar kwikafval plaatsvinden, noch tijdelijk noch 

permanent. Uit het oog, uit het hart! Vloeibaar kwikafval is erg giftig en zoutmijnen zijn niet 

veilig genoeg zoals de Asse in Duitsland en de Stocamine in Frankrijk hebben aangetoond. 
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Tijdelijke opslag in afwachting van omzetting in vaste vorm mag enkel plaatsvinden in 

bovengrondse voorzieningen. 

 

Amendement  259 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) tijdelijk gedurende meer dan een 

jaar of permanent in zoutmijnen die voor 

de verwijdering van kwik geschikt zijn 

gemaakt, of in diepe, ondergrondse, harde 

rotsformaties die hetzelfde niveau van 

veiligheid en insluiting bieden als die 

zoutmijnen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  260 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) tijdelijk gedurende meer dan een 

jaar of permanent in zoutmijnen die voor 

de verwijdering van kwik geschikt zijn 

gemaakt, of in diepe, ondergrondse, harde 

rotsformaties die hetzelfde niveau van 

veiligheid en insluiting bieden als die 

zoutmijnen; 

a) in zoutmijnen die voor de 

verwijdering van kwik geschikt zijn 

gemaakt, of in diepe, ondergrondse, harde 

rotsformaties die hetzelfde niveau van 

veiligheid en insluiting bieden als die 

zoutmijnen; 

Or. fr 

 

Amendement  261 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) tijdelijk gedurende meer dan een 

jaar of permanent in zoutmijnen die voor 

de verwijdering van kwik geschikt zijn 
gemaakt, of in diepe, ondergrondse, harde 

rotsformaties die hetzelfde niveau van 

veiligheid en insluiting bieden als die 

zoutmijnen; 

a) tijdelijk en voor maximaal twaalf 

maanden, in geschikte bovengrondse 

voorzieningen waarin vloeibaar kwik 

wordt verhard en gestabiliseerd, voordat 

het wordt opgeslagen volgens het 

bepaalde onder b); 

Or. it 

 

Amendement  262 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) tijdelijk gedurende meer dan een 

jaar of permanent in zoutmijnen die voor 

de verwijdering van kwik geschikt zijn 

gemaakt, of in diepe, ondergrondse, harde 

rotsformaties die hetzelfde niveau van 

veiligheid en insluiting bieden als die 

zoutmijnen; 

a) tijdelijk gedurende meer dan zes 

maanden en minder dan vijf jaar of 

permanent in zoutmijnen die voor de 

verwijdering van kwik geschikt zijn 

gemaakt, of in diepe, ondergrondse, harde 

rotsformaties die hetzelfde niveau van 

veiligheid en insluiting bieden als die 

zoutmijnen; 

Or. en 

Motivering 

Tijdelijke opslag moet tijdelijk zijn en moet dus een gespecificeerde looptijd hebben. 

 

Amendement  263 

Albert Deß 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) tijdelijk gedurende meer dan een 

jaar of permanent in zoutmijnen die voor 

de verwijdering van kwik geschikt zijn 

gemaakt, of in diepe, ondergrondse, harde 

rotsformaties die hetzelfde niveau van 

veiligheid en insluiting bieden als die 

zoutmijnen; 

a) tot maximaal een jaar in 

zoutmijnen die voor de verwijdering van 

kwik geschikt zijn gemaakt, of in diepe, 

ondergrondse, harde rotsformaties die 

hetzelfde niveau van veiligheid en 

insluiting bieden als die zoutmijnen; 

Or. de 

Motivering 

Het moet mogelijk zijn vloeibaar kwik tijdelijk op te slaan om zo opslagmogelijkheden te 

bieden die aan de noodzakelijke technische eisen voldoen indien er (tijdelijk) geen 

toereikende capaciteit is voor de stabilisering van kwik (omzetting in cinnaber). 

 

Amendement  264 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) tijdelijk in bovengrondse 

voorzieningen die bestemd en uitgerust 

zijn voor de tijdelijke opslag van kwik. 

Schrappen 

Or. en 

(Gerelateerd aan het amendement van dezelfde auteur op de inleidende formule van artikel 

13, lid 1.) 

Motivering 

Voorgesteld wordt om de mogelijkheid om kwikafval tijdelijk op te slaan in geschikte 

bovengrondse voorzieningen te verplaatsen naar de inleidende formule. De vermelding hier is 

daarom niet langer nodig. 

 

Amendement  265 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 
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Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) tijdelijk in bovengrondse 

voorzieningen die bestemd en uitgerust 

zijn voor de tijdelijke opslag van kwik. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  266 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) tijdelijk in bovengrondse 

voorzieningen die bestemd en uitgerust 

zijn voor de tijdelijke opslag van kwik. 

Schrappen 

Or. es 

Motivering 

Op dit moment is er geen maximumduur voor de tijdelijke opslag van kwikafval. Er moet een 

voor de sector voldoende lange maximumduur worden vastgesteld. Bovendien mag tijdelijke 

opslag van kwikafval in ondergrondse installaties niet worden toegestaan wegens de grote 

risico's ervan die zijn beschreven in het amendement van artikel 13 bis. 

 

Amendement  267 

Albert Deß 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) tijdelijk in bovengrondse 

voorzieningen die bestemd en uitgerust zijn 

b) in bovengrondse voorzieningen die 

bestemd en uitgerust zijn voor de tijdelijke 

opslag van kwik, of die gelegen zijn in de 
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voor de tijdelijke opslag van kwik. buurt van de marktdeelnemer die het 

afval in stabiele vorm omzet of de 

marktdeelnemer die de definitieve 

verwijdering zal uitvoeren. 

Or. de 

Motivering 

Het is aan te raden vloeibaar kwik tijdelijk op te slaan in de buurt van installaties voor het 

stabiliseren of definitief verwijderen van kwik. 

Amendement  268 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) tijdelijk in bovengrondse 

voorzieningen die bestemd en uitgerust 

zijn voor de tijdelijke opslag van kwik. 

b) permanent, in vaste en stabiele 

vorm, in zoutmijnen die voor de 

verwijdering van kwik geschikt zijn 

gemaakt of in diepe, ondergrondse, harde 

rotsformaties die hetzelfde niveau van 

veiligheid en insluiting bieden als die 

zoutmijnen. 

Or. it 

Amendement  269 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) tijdelijk in bovengrondse 

voorzieningen die bestemd en uitgerust zijn 

voor de tijdelijke opslag van kwik. 

b) tijdelijk voor meer dan zes 

maanden en minder dan vijf jaar in 

bovengrondse voorzieningen die bestemd 

en uitgerust zijn voor de tijdelijke opslag 

van kwik. 

Or. en 
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Motivering 

Tijdelijke opslag moet tijdelijk zijn en moet dus een gespecificeerde looptijd hebben. 

 

Amendement  270 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) tijdelijk in bovengrondse 

voorzieningen die bestemd en uitgerust zijn 

voor de tijdelijke opslag van kwik. 

b) in bovengrondse voorzieningen die 

bestemd en uitgerust zijn voor de tijdelijke 

opslag van kwik. 

Or. fr 

 

Amendement  271 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De specifieke voorschriften voor 

de tijdelijke opslag van kwikafval, zoals 

vastgesteld in de bijlagen I, II en III bij 

Richtlijn 1999/31/EG, zijn van toepassing 

op de in lid 1, onder a), van dit artikel 

bedoelde opslagvoorzieningen voor 

permanente opslag onder de volgende 

voorwaarden die zijn vastgesteld in de 

volgende bijlagen bij die richtlijn: 

Schrappen 

a) bijlage I, afdeling 8 (eerste, derde 

en vijfde streepje), en bijlage II bij 

Richtlijn 1999/31/EG zijn van toepassing; 

 

b) bijlage I, afdeling 8 (tweede, vierde 

en zesde streepje), en bijlage III, afdeling 

6, bij Richtlijn 1999/31/EG zijn slechts 

van toepassing wanneer zij passend 

worden geacht door de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten belast met het 
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uitvoeren van die richtlijn. 

Or. en 

 

Amendement  272 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De specifieke voorschriften voor 

de tijdelijke opslag van kwikafval, zoals 

vastgesteld in de bijlagen I, II en III bij 

Richtlijn 1999/31/EG, zijn van toepassing 

op de in lid 1, onder a), van dit artikel 

bedoelde opslagvoorzieningen voor 
permanente opslag onder de volgende 

voorwaarden die zijn vastgesteld in de 

volgende bijlagen bij die richtlijn: 

2. Permanente opslag is uitsluitend 

toegestaan wanneer het kwikafval is 

gestabiliseerd of gedeeltelijk gestabiliseerd 

in zoutmijnen die voor de verwijdering 

van kwik geschikt zijn gemaakt, of in 

diepe, ondergrondse, harde rotsformaties 

die hetzelfde niveau van veiligheid en 

insluiting bieden als die zoutmijnen. 

 De exploitanten van de installaties die 

kwik stabiliseren, moeten in het in 

artikel 35 van Richtlijn 2008/98/EG 

bedoelde register, de volgende informatie 

opnemen: 

Or. fr 

Motivering 

Er worden in de EU nieuwe installaties en technieken voor kwikstabilisatie ontwikkeld. De 

grote, te verwachten hoeveelheid kwikafval als gevolg van de verboden die in de onderhavige 

verordening zijn vastgesteld, kan dus worden behandeld om vervolgens definitief te worden 

verwijderd binnen een termijn van tien jaar. Bijgevolg is een permanente opslag van 

vloeibare kwik niet gerechtvaardigd. Deze maatregel is in overeenstemming met de 

richtsnoeren die in 2015 in het kader van het Verdrag van Basel zijn aangenomen. 

 

Amendement  273 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – inleiding 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De specifieke voorschriften voor de 

tijdelijke opslag van kwikafval, zoals 

vastgesteld in de bijlagen I, II en III bij 

Richtlijn 1999/31/EG, zijn van toepassing 

op de in lid 1, onder a), van dit artikel 

bedoelde opslagvoorzieningen voor 

permanente opslag onder de volgende 

voorwaarden die zijn vastgesteld in de 

volgende bijlagen bij die richtlijn: 

2. De specifieke voorschriften voor de 

tijdelijke opslag van kwikafval zijn de 

voorschriften die zijn vastgesteld in 

bijlage I, deel 8, bijlage II en bijlage III, 

deel 6, bij Richtlijn 1999/31/EG. 

Or. es 

Motivering 

De specifieke voorschriften voor de tijdelijke opslag van kwikafval zijn al vastgesteld in de 

bijlagen bij Richtlijn 1999/31/EG. Er is geen enkele reden om in onderhavige verordening 

zwakkere eisen op te nemen dan die in de richtlijn. 

 

Amendement  274 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) bijlage I, afdeling 8 (eerste, derde 

en vijfde streepje), en bijlage II bij 

Richtlijn 1999/31/EG zijn van toepassing; 

Schrappen 

Or. es 

Motivering 

De specifieke voorschriften voor de tijdelijke opslag van kwikafval zijn al vastgesteld in de 

bijlagen bij Richtlijn 1999/31/EG. Er is geen enkele reden om in onderhavige verordening 

zwakkere eisen op te nemen dan die in de richtlijn. 

 

Amendement  275 

Michel Dantin 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) bijlage I, afdeling 8 (eerste, derde 

en vijfde streepje), en bijlage II bij 

Richtlijn 1999/31/EG zijn van toepassing; 

a) voor elke ontvangen 

kwikafvallading: 

 i) de oorsprong en de hoeveelheid 

van het ontvangen kwikafval; 

 ii) de naam en contactgegevens van 

de leverancier. 

Or. fr 

 

Amendement  276 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) bijlage I, afdeling 8 (eerste, derde 

en vijfde streepje), en bijlage II bij 

Richtlijn 1999/31/EG zijn van toepassing; 

a) bijlage I, afdeling 8 (eerste, derde, 

vijfde en zesde streepje), en bijlage II bij 

Richtlijn 1999/31/EG zijn van toepassing; 

Or. en 

(Gerelateerd aan het amendement op letter b van hetzelfde lid door dezelfde auteur.) 

Motivering 

Amendement waarop kan worden teruggevallen ingeval permanente ondergrondse opslag van 

kwikafval mogelijk blijft. Bijlage I, afdeling 8, zesde streepje, vereist dat de opslag van 

metallisch kwik "zodanig wordt ingericht dat alle vaten gemakkelijk bereikbaar zijn". Gezien 

de problemen in verschillende zoutmijnen moet dit ook verplicht zijn voor permanente opslag 

en niet afhankelijk van het oordeel van bevoegde autoriteiten of zij dit al dan niet passend 

achten. 

 

Amendement  277 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) bijlage I, afdeling 8 (tweede, vierde 

en zesde streepje), en bijlage III, afdeling 

6, bij Richtlijn 1999/31/EG zijn slechts 

van toepassing wanneer zij passend 

worden geacht door de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten belast met het 

uitvoeren van die richtlijn. 

Schrappen 

Or. es 

Motivering 

De specifieke voorschriften voor de tijdelijke opslag van kwikafval zijn al vastgesteld in de 

bijlagen bij Richtlijn 1999/31/EG. Er is geen enkele reden om in onderhavige verordening 

zwakkere eisen op te nemen dan die in de richtlijn. 

 

Amendement  278 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) bijlage I, afdeling 8 (tweede, vierde 

en zesde streepje), en bijlage III, afdeling 

6, bij Richtlijn 1999/31/EG zijn slechts 

van toepassing wanneer zij passend 

worden geacht door de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten belast met het 

uitvoeren van die richtlijn. 

b) voor elke lading gestabiliseerd 

kwikafval die uit de installatie komt: 

 i) de hoeveelheid gestabiliseerd 

kwikafval en het kwikgehalte; 

 ii) de bestemming en de geplande 

handelingen voor de verwijdering van het 

gestabiliseerde kwikafval; 

 iii) het certificaat van de exploitant die 

belast is met de permanente opslag van 

gestold kwikafval als voorzien in artikel 1 

ter. 
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Or. fr 

 

Amendement  279 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) bijlage I, afdeling 8 (tweede, vierde 

en zesde streepje), en bijlage III, afdeling 

6, bij Richtlijn 1999/31/EG zijn slechts van 

toepassing wanneer zij passend worden 

geacht door de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaten belast met het uitvoeren van 

die richtlijn. 

b) bijlage I, afdeling 8 (tweede en 

vierde streepje), en bijlage III, afdeling 6, 

bij Richtlijn 1999/31/EG zijn slechts van 

toepassing wanneer zij passend worden 

geacht door de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaten belast met het uitvoeren van 

die richtlijn. 

Or. en 

(Gerelateerd aan het amendement op letter a van hetzelfde lid door dezelfde auteur.) 

Motivering 

Amendement waarop kan worden teruggevallen ingeval permanente ondergrondse opslag 

mogelijk blijft. Bijlage I, afdeling 8, zesde streepje, vereist dat de opslag van metallisch kwik 

"zodanig wordt ingericht dat alle vaten gemakkelijk bereikbaar zijn". Gezien de problemen in 

verschillende zoutmijnen moet dit ook verplicht zijn voor permanente opslag en niet 

afhankelijk van het oordeel van bevoegde autoriteiten of zij dit al dan niet passend achten. 

 

Amendement  280 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) de hoeveelheid kwikafval die is 

opgeslagen in de installatie aan het einde 

van elke maand. 

Or. fr 
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Amendement  281 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – letter b ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b ter) De installatie-exploitant legt 

uiterlijk op 31 januari het register over 

aan de autoriteiten die door de lidstaat 

zijn aangeduid. 

Or. fr 

Motivering 

Om de traceerbaarheid van kwik in de hele afvalbeheerketen te verzekeren, moet een register 

worden ingevoerd aan de hand waarvan alle informatie die nodig is voor dergelijke 

opvolging, en met name om elke speler die bij dit proces betrokken is, verantwoordelijk te 

kunnen stellen, kan worden gecentraliseerd en geüniformeerd. 

 

Amendement  282 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De installatie-exploitanten die 

belast zijn met de permanente opslag van 

kwikafval moeten, nadat het kwikafval is 

verwijderd, een certificaat overleggen 

waarin staat dat de volledige lading 

kwikafval permanent werd opgeslagen 

overeenkomstig Richtlijn 1999/31/EG, en 

met vermelding van informatie over de 

opslagplaats. 

Or. fr 

 

Amendement  283 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Kwikafval wordt in partijen 

opgeslagen, waarna de opslagruimte 

wordt verzegeld en opgevuld, en de 

opslagruimte mag niet langer dan zes 

maanden open blijven. 

Or. en 

Motivering 

Om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen kwikemissies, wordt enkel 

kwik in vaste vorm in ondergrondse opslagruimten geplaatst. 

 

Amendement  284 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Lidstaten die bedrijven op hun 

grondgebied hebben die de technologie 

om kwik in vaste vorm om te zetten 

aanbieden, bevorderen in derde landen de 

omzetting van vloeibaar kwikafval in vaste 

vorm. 

Or. en 

Motivering 

Het is belangrijk dat lidstaten waarin bedrijven de technologie om kwik in vaste vorm om te 

zetten aanbieden, ervoor helpen zorgen dat de nodige technologie ook in derde landen 

terechtkomt om vloeibaar kwikafval in vaste vorm om te zetten. 

 

Amendement  285 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Onverminderd leden 2 en 2 bis van 

dit artikel wordt metallisch kwik dat 

permanent wordt opgeslagen eerst 

omgezet in kwiksulfide (HgS) door 

stabilisering of omzetting in vaste vorm. 

Het wordt enkel in ondergrondse 

opslagruimten met vergunning 

opgeslagen, met name in zoutmijnen of 

harde rotsformaties waarvoor een bewijs 

van veiligheid op lange termijn is 

afgegeven overeenkomstig bijlage A bij 

Beschikking 2003/33/EG van de Raad46 

bis. 

 _______________ 

 46 bis Beschikking 2003/33/EG van de 

Raad van 19 december 2002 tot 

vaststelling van criteria en procedures 

voor het aanvaarden van afvalstoffen op 

stortplaatsen overeenkomstig artikel 16 en 

bijlage II van Richtlijn 1999/31/EG 

(PB L 11 van 16.1.2003, blz. 27). 

Or. en 

Motivering 

De stabilisering of omzetting in vaste vorm van metallisch kwik is niet alleen doeltreffend om 

het belangrijkste risico, de lozing van kwik in het milieu, aanzienlijk te beperken, maar ook 

om de kans dat het terug op de markt wordt gebracht te verkleinen. 

 

Amendement  286 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. De Commissie rapporteert voor 1 

januari 2023 aan het Europees Parlement 
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en de Raad over de behoefte aan 

wijzigingen aan de in lid 1 genoemde 

periode. De Commissie kan haar verslag 

vergezeld doen gaan van een 

wetgevingsvoorstel. 

Or. fr 

Motivering 

Deze clausule laat toe om, indien nodig, de duur van de overgangsperiode te herzien in 

functie van de vooruitgang op het gebied van de behandeling van de bestaande voorraden. 

Het doel hiervan is om de terugwinning van kwik via illegale kanalen te beperken. 

 

Amendement  287 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 quater. Uiterlijk 1 januari 2019 

zorgt de Commissie ervoor dat, in het licht 

van onderhavige verordening en de 

geldende wetgeving van de Unie, de 

traceerbaarheid van kwikafval is 

gewaarborgd in de hele keten en voor alle 

betrokken spelers. 

 Indien een juridisch vacuüm wordt 

vastgesteld, stelt de Commissie door 

middel van gedelegeerde handelingen een 

aangifte- en opvolgingssysteem voor 

kwikafval in. Dit systeem inventariseert al 

het binnenkomend en uitgaand kwikafval 

van elke betrokken speler in de keten, met 

name de afvalproducenten, de 

afvalinzamelingsexploitanten, de 

exploitanten voor tijdelijke opslag, de 

exploitanten van de stabilisatie-installaties 

en de exploitanten die belast zijn met 

permanente opslag. Het verslag bepaalt de 

hoeveelheid kwikafval die elke persoon of 

elke entiteit in elke fase bezit. 

Or. fr 



 

AM\1100259NL.doc 111/145 PE585.758v01-00 

 NL 

Motivering 

Traceerbaarheid is een belangrijk onderdeel. Het E-PRTR blijkt echter niet het meest 

geschikte instrument voor kwikafval want het bevat de hoeveelheid kwikafval en niet de 

hoeveelheid kwik in het afval. Bovendien is het E-PRTR alleen van toepassing op installaties 

met een minimumtonnage afval. Dit systeem houdt geen rekening met kleine installaties en 

niet-industriële spelers (bijv. tandartsen). 

 

Amendement  288 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 13 bis 

 Verslaglegging door afvalverwerkers 

 1. Exploitanten van installaties die 

tijdelijke opslag, omzetting in vaste vorm 

of definitieve verwijdering van kwikafval 

in vaste vorm uitvoeren, stellen als 

onderdeel van het bijhouden van registers 

zoals vereist in artikel 35 van Richtlijn 

2008/98/EG een register op met de 

volgende informatie: 

 a) voor elke ontvangen verzending 

van kwikafval: 

 i) de oorsprong van en de 

hoeveelheid ontvangen kwikafval, 

 ii) de naam en contactgegevens van 

de leverancier, 

 iii) de naam en contactgegevens van 

de eigenaar van het tijdelijk opgeslagen 

afval; 

 b) voor elke verzending van 

kwikafval die de installatie voor tijdelijke 

opslag verlaat: 

 i) de hoeveelheid kwikafval en het 

gehalte aan kwik, 

 ii) de bestemming van het kwikafval, 

 iii) het certificaat dat de exploitant 

van de bestemming verstrekt; 
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 c) voor elke verzending van 

kwikafval in vaste vorm die de installatie 

verlaat: 

 i) de hoeveelheid kwikafval in vaste 

vorm en het gehalte aan kwik, 

 ii) de bestemming en het plan voor 

verwijdering van het kwikafval in vaste 

vorm, 

 iii) het certificaat dat wordt verstrekt 

door de exploitant die de definitieve 

verwijdering van het kwikafval in vaste 

vorm uitvoert zoals vermeld in lid 2; 

 d) de hoeveelheid kwikafval die op 

het einde van elke maand in de installatie 

is opgeslagen. 

 De exploitant van de installatie verstuurt 

het register elk jaar voor 31 januari naar 

de door de lidstaat aangewezen autoriteit. 

 2. Exploitanten van installaties die 

kwikafval in vaste vorm definitief 

verwijderen, verstrekken nadat de 

verwijdering is voltooid een certificaat om 

aan te geven dat de volledige verzending 

van kwikafval in vaste vorm definitief 

verwijderd is overeenkomstig Richtlijn 

1999/31/EG met vermelding van de locatie 

van verwijdering. 

Or. en 

Motivering 

Er moeten ook duidelijke voorschriften zijn voor jaarlijkse verslaglegging voor voorzieningen 

voor tijdelijke opslag en omzetting in vaste vorm om de voortgang van omzetting in vaste 

vorm en definitieve verwijdering te kunnen traceren. 

 

Amendement  289 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte 

Guteland, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 13 bis 

 Informatie van exploitanten voor opslag 

en verwijdering van kwikafval 

 1. Exploitanten van installaties die 

tijdelijke opslag of omzetting in vaste 

vorm van kwikafval uitvoeren, stellen als 

onderdeel van het bijhouden van registers 

zoals vereist in artikel 35 van Richtlijn 

2008/98/EG een register op met de 

volgende informatie: 

 a) voor elke ontvangen verzending 

van kwikafval: 

 i) de oorsprong van en de 

hoeveelheid ontvangen kwikafval, 

 ii) de naam en contactgegevens van 

de leverancier; 

 b) voor elke verzending van 

kwikafval in vaste vorm die de installatie 

verlaat: 

 i) de hoeveelheid kwikafval in vaste 

vorm en het gehalte aan kwik, 

 ii) de bestemming en het plan voor 

verwijdering van het kwikafval in vaste 

vorm, 

 iii) het certificaat dat wordt verstrekt 

door de exploitant die de permanente 

opslag van het kwikafval in vaste vorm 

uitvoert zoals vermeld in lid 2; 

 c) voor elke verzending van 

kwikafval die de installatie voor tijdelijke 

opslag verlaat: 

 i) de hoeveelheid kwikafval en het 

gehalte aan kwik, 

 ii) de bestemming en het plan voor 

verwijdering van het kwikafval, 

 iii) het certificaat dat wordt verstrekt 

door de exploitant die de tijdelijk opslag 

van het kwikafval uitvoert; 

 d) de hoeveelheid kwikafval die op 

het einde van elke maand in de installatie 
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is opgeslagen. 

 De exploitant van de installatie verstuurt 

het register elk jaar voor 31 januari naar 

de door de lidstaat aangewezen autoriteit. 

 2. Exploitanten van installaties die 

kwikafval permanent opslaan, verstrekken 

nadat de verwijdering is voltooid een 

certificaat om aan te geven dat de 

volledige verzending van kwikafval 

permanent is opgeslagen overeenkomstig 

Richtlijn 1999/31/EG met vermelding van 

de opslaglocatie. 

Or. en 

 

Amendement  290 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 13 bis 

 Definitieve opslag (verwijdering) van 

kwikafval 

 1. Permanente opslag mag alleen 

worden toegestaan als het kwikafval eerst 

een stabiliserings- en 

stollingsbehandeling heeft ondergaan. 

 2. De stabiliserings- en 

stollingsbehandeling van kwikafval mag 

alleen worden uitgevoerd in bovengrondse 

installaties en in overeenstemming met 

Richtlijn 2008/98/EG betreffende 

afvalstoffen. 

 3. Gestabiliseerd en gestold kwikafval 

mag alleen permanent worden opgeslagen 

in bovengrondse installaties die hiervoor 

zijn bestemd en uitgerust of in 

ondergrondse installaties die hetzelfde 

niveau van veiligheid en insluiting bieden 

als bovengrondse installaties. 
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 4. De voorschriften voor de 

permanente opslag van gestabiliseerd en 

gestold kwikafval zijn de voorschriften die 

zijn vastgesteld in Richtlijn 1999/31/EG. 

 5. De Commissie stelt uiterlijk 31 

december 2020 een verslag op met een 

veiligheidsbeoordeling van de 

verschillende alternatieven voor de 

permanente opslag van kwikafval die zijn 

genoemd in lid 3, met inbegrip van de 

zoutmijnen. In dit verslag moet rekening 

worden gehouden met de risico's van 

ondergrondse opslag, zoals de nabijheid 

van waterhoudende grondlagen, de 

mogelijke infiltratie in water, zwakke 

steenlagen, corrosie van de vaten en 

moeilijke interventie bij noodgevallen. Op 

basis van de conclusies van het verslag en 

in overeenstemming met de wetgeving van 

de Unie, doet de Commissie een voorstel 

voor wijziging van onderhavige 

verordening en, indien nodig, van 

Richtlijn 1999/31/EG. 

Or. es 

Motivering 

Kwik is vloeibaar en houdt dus grotere risico's in bij de verwerking ervan als afval dan vaste 

stoffen. Richtlijn 1999/31/EG verbiedt het storten van vloeibare afvalstoffen. Permanente 

opslag mag alleen worden toegestaan als het kwikafval eerst een stabiliserings- en 

stollingsbehandeling heeft ondergaan. In het voorstel geniet ondergrondse opslag de 

voorkeur en zijn zoutmijnen de "veiligheidsnorm". Deze twee elementen van het voorstel zijn 

onvoldoende gerechtvaardigd. 

 

Amendement  291 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten stellen de regels vast 

betreffende de sancties die van toepassing 

zijn op inbreuken op de bepalingen van 

De lidstaten stellen de regels vast 

betreffende de sancties die van toepassing 

zijn op inbreuken op de bepalingen van 



 

PE585.758v01-00 116/145 AM\1100259NL.doc 

NL 

deze verordening en nemen alle nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat zij 

worden toegepast. De vastgestelde sancties 

moeten doeltreffend, evenredig en 

afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 

Commissie uiterlijk op [xxx] van die 

bepalingen in kennis en delen haar 

onverwijld alle latere wijzigingen ervan 

mee. 

deze verordening en nemen alle nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat zij 

worden toegepast. De vastgestelde sancties 

moeten doeltreffend, evenredig en 

afschrikkend zijn. 

Or. fr 

 

Amendement  292 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) informatie over de implementatie 

van deze verordening; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  293 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de gegevens die de Unie en de 

lidstaten nodig hebben om te voldoen aan 

de bij artikel 21 van het Verdrag van 

Minamata vastgestelde 

verslagleggingsverplichting; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  294 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de gegevens die de Unie en de 

lidstaten nodig hebben om te voldoen aan 

de bij artikel 21 van het Verdrag van 

Minamata vastgestelde 

verslagleggingsverplichting; 

b) de gegevens die de Unie nodig 

heeft om te voldoen aan de bij artikel 21 

van het Verdrag van Minamata 

vastgestelde verslagleggingsverplichting; 

Or. pl 

Motivering 

De lidstaten hebben hun eigen verslagleggingsvoorschriften die niet door EU-wetgeving 

mogen worden herhaald. 

 

Amendement  295 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) een samenvatting van de 

overeenkomstig artikel 12 verzamelde 

gegevens; 

c) een samenvatting van de 

overeenkomstig artikel 12 en artikel 13 bis 

verzamelde gegevens; 

Or. en 

(Gerelateerd aan het amendement van dezelfde auteur dat verslaglegging oplegt aan 

voorzieningen voor omzetting in vaste vorm.) 

Motivering 

In het jaarverslag van de lidstaten moet ook een samenvatting zijn opgenomen van de 

informatie ontvangen van de voorzieningen voor omzetting in vaste vorm. 

 

Amendement  296 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) een lijst van individuele 

kwikvoorraden van meer dan 50 ton die 

zich op hun grondgebied bevinden en, 

indien de lidstaten hiervan in kennis 

worden gesteld, een lijst van bronnen 

waaruit kwik wordt gewonnen die 

voorraden opleveren van meer dan 10 ton 

per jaar. 

d) een lijst van individuele voorraden 

kwik, kwikverbindingen of kwikafval van 

meer dan 50 ton die zich op hun 

grondgebied bevinden en de hoeveelheid 

kwik op elke locatie. 

Or. en 

 

Amendement  297 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) informatie over kwik en 

kwikverbindingen die worden gebruikt en 

geproduceerd: 

 – in bijproducten van olie- en 

gasproductie, ijzer- en staalproductie, en 

ontginning en verwerking van non-

ferrometalen; 

 – in voorzieningen voor 

afvalrecycling; 

 – bij de productie van alcoholaten, 

monomeervinylchloriden en 

polyurethaan; 

 – bij de productie van kwikhoudende 

producten. 

Or. en 



 

AM\1100259NL.doc 119/145 PE585.758v01-00 

 NL 

Motivering 

Kleine wijziging van amendement 72 van de rapporteur om alle relevante bijproducten te 

specificeren waarover verslag moet worden uitgebracht. 

 

Amendement  298 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) een lijst van bronnen waaruit kwik 

wordt gewonnen die voorraden opleveren 

van meer dan 10 ton per jaar. 

Or. en 

 

Amendement  299 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie stelt passende vragenlijsten 

vast om te specificeren welke inhoud, 

gegevens en kernprestatie-indicatoren 

moeten worden opgenomen in het in lid 1 

bedoelde verslag alsook om de vorm van 

het verslag en de tijdstippen van 

bekendmaking en bijwerking te bepalen. 

De Commissie stelt passende vragenlijsten 

vast om te specificeren welke inhoud, 

gegevens en kernprestatie-indicatoren 

moeten worden opgenomen in het in lid 1 

bedoelde verslag alsook om de vorm van 

het verslag en de tijdstippen van 

bekendmaking en bijwerking te bepalen. In 

de vragenlijsten mogen geen elementen 

zijn opgenomen die onder de 

verslagleggingsvoorschriften vallen waar 

uitsluitend de partijen bij het Verdrag 

bevoegd voor zijn. 

Or. pl 
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Motivering 

De lidstaten hebben hun eigen verslagleggingsvoorschriften die niet door EU-wetgeving 

mogen worden herhaald. 

 

Amendement  300 

Andrzej Grzyb 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie stelt passende vragenlijsten 

vast om te specificeren welke inhoud, 

gegevens en kernprestatie-indicatoren 

moeten worden opgenomen in het in lid 1 

bedoelde verslag alsook om de vorm van 

het verslag en de tijdstippen van 

bekendmaking en bijwerking te bepalen. 

De Commissie stelt passende vragenlijsten 

vast om te specificeren welke inhoud, 

gegevens en kernprestatie-indicatoren 

moeten worden opgenomen om aan de in 

lid 1 bedoelde voorschriften te voldoen 

alsook de vorm en frequentie van deze 

verslaglegging. De vragenlijsten mogen 

geen verdubbelling inhouden van de 

verslagleggingsverplichtingen van de 

partijen die het Verdrag hebben 

ondertekend. 

Or. en 

 

Amendement  301 

Andrzej Grzyb 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Door middel van de vragenlijsten kan de 

verslaglegging ook zo worden 

georganiseerd dat de Unie in staat wordt 

gesteld om het secretariaat van het 

Verdrag namens de Unie en haar 

lidstaten een enkel verslag toe te zenden. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  302 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Door middel van de vragenlijsten kan de 

verslaglegging ook zo worden 

georganiseerd dat de Unie in staat wordt 

gesteld om het secretariaat van het 

Verdrag namens de Unie en haar 

lidstaten een enkel verslag toe te zenden. 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  303 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Door middel van de vragenlijsten kan de 

verslaglegging ook zo worden 

georganiseerd dat de Unie in staat wordt 

gesteld om het secretariaat van het 

Verdrag namens de Unie en haar 

lidstaten een enkel verslag toe te zenden. 

Schrappen 

Or. pl 

Motivering 

De lidstaten hebben hun eigen verslagleggingsvoorschriften die niet door EU-wetgeving 

mogen worden herhaald. 

Amendement  304 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie stelt door middel van 

uitvoeringshandelingen besluiten vast met 

een model voor die vragenlijsten en om een 

tool voor elektronische verslaglegging ter 

beschikking van de lidstaten te stellen. 

De Commissie stelt besluiten voor met een 

model voor die vragenlijsten en om een 

tool voor elektronische verslaglegging ter 

beschikking van de lidstaten te stellen. 

Or. fr 

 

Amendement  305 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Die uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 18, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  306 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 15 bis 

 Crematoria 

 Tegen 1 juli 2018 dient de Commissie een 

verslag in bij het Europees Parlement en 

de Raad over de kwikemissies van 

crematoria. Dit verslag gaat indien nodig 

vergezeld van een wetgevingsvoorstel om 

dergelijke emissies aanzienlijk te 

verlagen. 

Or. en 
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Motivering 

Crematoria zijn een belangrijke bron van kwikemissies in het milieu. De Commissie moet de 

situatie beoordelen en een wetgevingsvoorstel opstellen om de emissies tegen 1 juli 2018 

aanzienlijk te verlagen. 

 

Amendement  307 

Julie Girling 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 15 bis 

 Evaluatie 

 De Commissie zal vóór 31 december 2025 

een evaluatie van deze verordening 

uitvoeren, onder andere in het licht van 

de ontwikkelingen op het gebieden van 

het Verdrag van Minamata en de 

tenuitvoerlegging van deze verordening. 

Deze evaluatie gaat zo nodig vergezeld 

van een wetgevingsvoorstel tot wijziging 

van deze verordening. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement waarborgt de volledige overeenstemming met de evaluatieclausule die 

onlangs is goedgekeurd in de herziene richtlijn nationale emissieplafonds (NEC-richtlijn). 

 

Amendement  308 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 15 ter 

 Evaluatie 
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 Tegen 31 december 2021 voert de 

Commissie een evaluatie uit van deze 

verordening, onder andere in het licht van 

de ontwikkelingen van het Verdrag, en 

stelt indien nodig een wetgevingsvoorstel 

voor om deze verordening te wijzigen. De 

evaluatie moet maatregelen omvatten om 

het gebruik van kwik in industriële 

activiteiten te verminderen en het gebruik 

ervan zo snel mogelijk en ten laatste 

binnen tien jaar na de inwerkingtreding 

van het Verdrag af te bouwen. 

Or. en 

Motivering 

Het is belangrijk dat de Commissie deze verordening vier jaar na de inwerkingtreding ervan 

evalueert, met name om de doelstelling van het Verdrag van Minamata om het gebruik van 

kwik binnen tien jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag af te bouwen ten uitvoer te 

leggen. 

Amendement  309 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om de bijlagen 

I, II, III en IV te wijzigen om door de 

Conferentie van de partijen bij het Verdrag 

aangenomen besluiten om te zetten, 

wanneer de Unie het betrokken besluit 

steunt. 

De Commissie stelt aan de lidstaten 

wijzigingen voor aan de bijlagen I, II, III 

en IV om door de Conferentie van de 

partijen bij het Verdrag aangenomen 

besluiten om te zetten, wanneer de Unie 

het betrokken besluit steunt. 

Or. fr 

 

Amendement  310 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 17 Schrappen 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie  

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit 

artikel neergelegde voorwaarden. 

 

2. De in artikel 7, lid 3, en artikel 16 

bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan 

de Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

 

3. Het Europees Parlement of de 

Raad kan de in artikel 7, lid 3, en artikel 

16 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te 

allen tijde intrekken. Het besluit tot 

intrekking beëindigt de delegatie van de in 

dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 

wordt van kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

 

4. Zodra de Commissie een 

gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 

doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 

aan het Europees Parlement en de Raad. 

 

5. Een overeenkomstig artikel 7, lid 

3, en artikel 16 vastgestelde gedelegeerde 

handeling treedt alleen in werking indien 

het Europees Parlement noch de Raad 

daartegen binnen een termijn van twee 

maanden na de kennisgeving van de 

handeling aan het Europees Parlement en 

de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 

zowel het Europees Parlement als de 

Raad voor het verstrijken van die termijn 

de Commissie hebben medegedeeld dat zij 

daartegen geen bezwaar zullen maken. 

Die termijn wordt op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad met twee 
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maanden verlengd. 

Or. fr 

 

Amendement  311 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie wordt bijgestaan 

door een comité voor de vaststelling van 

formulieren voor de in- en uitvoer op 

grond van artikel 6, van een besluit op 

grond van artikel 8, lid 4, en van 

vragenlijsten overeenkomstig artikel 15, 

lid 2. Dat comité is een comité in de zin 

van Verordening (EU) nr. 182/2011. 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  312 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer naar dit lid wordt 

verwezen, is artikel 5 van Verordening 

(EU) nr. 182/2011 van toepassing. 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  313 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zij is van toepassing met ingang van 1 

januari 2018. 

Zij is van toepassing met ingang van de 

datum van inwerkingtreding. 

Or. en 

 

Amendement  314 

Massimo Paolucci, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Renata Briano, Simona Bonafè,  

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – Deel A 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Er mag geen dubbele standaard worden toegepast op de interne en de externe markten. 

 

Amendement  315 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – Deel A 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Gerelateerd aan het amendement op artikel 5. Er moet een totaal verbod komen op de uitvoer 

van alle kwikhoudende producten. 
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Amendement  316 

Massimo Paolucci, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Renata Briano, Simona Bonafè  

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – Deel A  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

 

1. Batterijen, met uitzondering van zink-zilveroxide-knoopcellen met een kwikgehalte van 

< 2 % en zink-lucht-knoopcellen met een kwikgehalte van < 2 %. 

2. Schakelaars en relais, uitgezonderd meetbruggen met zeer hoge precisiecapaciteit en 

verliesfactor-meetbruggen en hoogfrequentie-RF-schakelaars en -relais in meet- en regelapparatuur 

met een kwikgehalte van ten hoogste 20 mg per brug, schakelaar of relais. 

3. Compacte fluorescentielampen (CFL-lampen) voor algemene verlichtingsdoeleinden van 

≤ 30 W met een kwikgehalte van meer dan 5 mg per buis. 

4. De volgende lineaire fluorescentielampen (LFL-lampen) voor algemene 

verlichtingsdoeleinden: 

a) Triband-fosfor < 60 W met een kwikgehalte van meer dan 5 mg per lamp; 

b)  Halofosfaat-fosfor ≤ 40 W met een kwikgehalte van meer dan 10 mg per lamp. 

5. Hogedruk-kwikdamplampen (HPMV-lampen) voor algemene verlichtingsdoeleinden. 

6. De volgende kwikhoudende fluorescentielampen met koude kathode (CCFL) en 

fluorescentielampen met externe elektrode (EEFL) voor elektronische beeldschermen:  

a) kort (lengte ≤ 500 mm) met een kwikgehalte van meer dan 3,5 mg per lamp; 

b) gemiddeld (lengte > 500 mm en ≤ 1 500 mm) met een kwikgehalte van meer dan 5 mg per 

lamp; 

c) lang (lengte > 1 500 mm) met een kwikgehalte van meer dan 13 mg per lamp. 

7. Cosmetica die kwik en kwikverbindingen bevatten, met uitzondering van de speciale 

gevallen die onder nummer 17 zijn opgenomen in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 

van het Europees Parlement en de Raad.1 

8. Pesticiden, biociden en topische antiseptica. 

9. De volgende niet-elektronische meetinstrumenten indien er geen geschikt kwikvrij 

alternatief beschikbaar is: 

a) barometers;  
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b) hygrometers;  

c) manometers;  

d) thermometers; 

e) bloeddrukmeters. 

Deze vermelding heeft geen betrekking op de volgende meetinstrumenten: 

a) niet-elektronische meetinstrumenten die zijn geïnstalleerd in omvangrijke apparatuur of die 

worden gebruikt voor zeer nauwkeurige metingen; 

b) meetinstrumenten die op 3 oktober 2007 meer dan 50 jaar oud zijn; 

c) meetinstrumenten die om culturele en historische redenen op openbare tentoonstellingen 

worden geëxposeerd. 

 

 

Amendement 

 

Kwikhoudende producten Datum vanaf wanneer de uitvoer, invoer en 

productie van de kwikhoudende producten 

verboden is 

1. Batterijen of accu's met een 

kwikgehalte binnen de grenswaarden zoals 

vastgelegd in Richtlijn 2006/66/EG van het 

Europees Parlement en de Raad-1. 

31 december 2020 

2. Schakelaars en relais, uitgezonderd 

meetbruggen met zeer hoge precisiecapaciteit 

en verliesfactor-meetbruggen en 

hoogfrequentie-RF-schakelaars en -relais in 

meet- en regelapparatuur met een kwikgehalte 

van ten hoogste 20 mg per brug, schakelaar of 

relais. 

31 december 2020 

3. Lampen met een kwikgehalte binnen 

de grenswaarden zoals vastgelegd in Richtlijn 

2011/65/EU van het Europees Parlement en 

de Raad-1 bis. 

31 december 2020 

Schrappen  

Schrappen  

Schrappen  
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7. Cosmetica die kwik en 

kwikverbindingen bevatten, met uitzondering 

van de speciale gevallen die onder nummer 17 

zijn opgenomen in bijlage V bij Verordening 

(EG) nr. 1223/2009 van het Europees 

Parlement en de Raad.1 

31 december 2020 

8. Pesticiden, biociden en topische 

antiseptica. 
31 december 2020 

9. De volgende niet-elektronische 

meetinstrumenten: 
31 december 2020 

a) barometers;   

b) hygrometers;   

c) manometers;   

d) thermometers;  

e) bloeddrukmeters;  

e bis) rekstrookjes voor gebruik bij 

plethysmografen; 

 

e ter) tensiometers.  

Deze vermelding heeft geen betrekking op de 

volgende meetinstrumenten: 
 

a) niet-elektronische meetinstrumenten die 

zijn geïnstalleerd in omvangrijke apparatuur of 

die worden gebruikt voor zeer nauwkeurige 

metingen indien geen kwikvrij alternatief 

beschikbaar is; 

 

b) meetinstrumenten die op 3 oktober 

2007 meer dan 50 jaar oud zijn; 
 

c) meetinstrumenten die om culturele en 

historische redenen op openbare 

tentoonstellingen worden geëxposeerd. 

 

9 bis. De volgende meetinstrumenten die 

kwik gebruiken voor professionele en 

industriële doeleinden:  

31 december 2020 

a) kwikhoudende pycnometers;  
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b) kwikhoudende meetinrichtingen voor 

het bepalen van het verwekingspunt. 

 

 

-------------------------------------------  

-1 Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 

inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's en tot intrekking van 

Richtlijn 91/157/EEG (PB L 266 van 26.9.2006, blz. 1). 

-1 bis Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 

betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en 

elektronische apparatuur (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 88). 

1 Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 

30 november 2009 betreffende cosmetische producten (PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59). 

Or. en 

Motivering 

Er mag geen dubbele standaard worden toegepast op de interne en de externe markten. 

 

Amendement  317 

Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – Deel A – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

 

Compacte fluorescentielampen (CFL-lampen) voor algemene verlichtingsdoeleinden van ≤ 30 W 

met een kwikgehalte van meer dan 5 mg per buis. 

 

 

Amendement 

 

Kwikhoudende producten Datum vanaf wanneer de uitvoer, invoer en 

productie van de kwikhoudende producten 

verboden is 

3. Compacte fluorescentielampen (CFL-

lampen) met een kwikgehalte (per burner) van 

meer dan: 

31.12.2020 
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a) Voor algemene verlichtingsdoeleinden 

< 30 W: 2,5 mg  

 

b) Voor algemene verlichtingsdoeleinden 

≥ 30 W en < 50 W: 3,5 mg  

 

c) Voor algemene verlichtingsdoeleinden 

≥ 50 W en < 150 W: 5 mg  

 

d) Voor algemene verlichtingsdoeleinden 

≥ 150 W: 15 mg  

 

e) Voor algemene verlichtingsdoeleinden 

met ronde of vierkante vorm en een 

buisdiameter ≤ 17 mm: 7 mg  

 

f) Voor speciale doeleinden: 5 mg   

g) Voor algemene verlichtingsdoeleinden 

< 30 W met een levensduur van ten minste 

20 000 uur (toegelaten tot 31 december 2017). 

 

Or. en 

 

Amendement  318 

Sirpa Pietikäinen  

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – Deel A – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst  

 

4. De volgende lineaire fluorescentielampen (LFL-lampen) voor algemene 

verlichtingsdoeleinden: 

a) Triband-fosfor < 60 W met een kwikgehalte van meer dan 5 mg per lamp; 

b)  Halofosfaat-fosfor ≤ 40 W met een kwikgehalte van meer dan 10 mg per lamp. 

 

 

Amendement 

 

Kwikhoudende producten Datum vanaf wanneer de uitvoer, invoer en 

productie van de kwikhoudende producten 
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verboden is 

a) Lineaire fluorescentielampen met een 

kwikgehalte (per lamp) van meer dan:  

31 december 2020 

(1) Trifosfaat met normale levensduur en een 

buisdiameter < 9 mm (bijv. T2): 4 mg;  

 

(2) Trifosfaat met normale levensduur en een 

buisdiameter ≥ 9 mm en ≤ 17 mm (bijv. T5): 

3 mg;  

 

(3) Trifosfaat met normale levensduur en een 

buisdiameter > 17 mm en ≤ 28 mm (bijv. T8): 

3,5 mg; 

 

(4) Trifosfaat met normale levensduur en een 

buisdiameter > 28 mm (bijv. T12): 3,5 mg;  

 

(5) Trifosfaat met lange levensduur (≥ 25 000 

uur): 5 mg. 

 

b) Andere lineaire fluorescentielampen 

met een kwikgehalte (per lamp) van meer dan:  

31 december 2020 

(1) Lineaire halofosfaatlampen met een 

buisdiameter > 28 mm (bijv. T10 en T12). 

 

(2) Niet-lineaire halofosfaatlampen (alle 

diameters):  

 

(3) Niet-lineaire trifosfaatlampen met een 

buisdiameter > 17 mm (bijv. T9): 15 mg; 

 

(4) Lampen voor andere algemene 

verlichtings- en speciale doeleinden (bijv. 

inductielampen): 15 mg. 

 

4 bis. Andere lagedrukgasontladingslampen 

met een kwikgehalte (per lamp) van meer dan: 

15 mg. 

31 december 2020 

4 ter. Hogedruknatriumlampen 

(gasontladingslampen) voor algemene 

verlichtingsdoeleinden met een kwikgehalte 

(per burner) in lampen met verbeterde 

kleurweergave-index Ra > 60 van meer dan: 

31 december 2020 

a) P ≤ 155 W: 30 mg per burner  
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b) 155 W < P ≤ 405 W: 40 mg per burner  

c) P > 405 W: 40 mg per burner  

4 quater. Andere 

hogedruknatriumlampen 

(gasontladingslampen) voor algemene 

verlichtingsdoeleinden met een kwikgehalte 

(per burner) van meer dan: 

31 december 2020 

a) P ≤ 155 W: 25 mg per burner  

b) 155 W < P ≤ 405 W: 30 mg per burner  

c) P > 405 W: 40 mg per burner  

4 quinquies. Handgemaakte lichtbuizen voor 

gebruik in uithangborden, decoratieve of 

architecturale en gespecialiseerde verlichting 

en verlichtingskunst, met een kwikgehalte van 

meer dan (toegelaten tot 31 december 2018): 

31 december 2020 

a) 20 mg per paar elektroden + 0,3 mg per cm 

buis zonder 80 mg te overschrijden voor 

toepassingen buiten en voor toepassingen 

binnen met blootstelling aan temperaturen 

beneden 20 °C; 

 

b) 15 mg per paar elektroden + 0,24 mg per 

cm buis zonder 80 mg te overschrijden voor 

alle andere toepassingen binnen. 

 

Or. en 

Motivering 

Beperkingen van de kwikgehalten moeten voor de interne markt en de uitvoer uit de EU op 

hetzelfde niveau worden vastgelegd. 

 

Amendement  319 

Michèle Rivasi 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – Deel A – punt 9 bis (nieuw)  
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 9 bis. De volgende meetinstrumenten die 

kwik gebruiken voor professionele en 

industriële doeleinden: 

 a) kwikhoudende pycnometers; 

 b) kwikhoudende meetinrichtingen 

voor het bepalen van het verwekingspunt. 

Or. en 

Motivering 

Deze kwikhoudende producten zijn overeenkomstig Verordening (EU) nr. 847/2012 van de 

Commissie verboden. Daarom moeten ze worden toegevoegd aan de lijst van kwikhoudende 

producten die niet mogen worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 5 van deze verordening. 

 

Amendement  320 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – Deel B 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Gerelateerd aan het amendement op artikel 5. Er moet een totaal verbod komen op de uitvoer 

van alle kwikhoudende producten. 

 

Amendement  321 

Massimo Paolucci, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Renata Briano, Simona Bonafè,  

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – Deel B 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Er mag geen dubbele standaard worden toegepast op de interne en de externe markten. 

 

Amendement  322 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Deel I – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) vanaf 1 januari 2019: productie 

van aceetaldehyde 

a) vanaf 1 januari 2018: bij gebruik 

van kwik als katalysator 

Or. en 

Motivering 

Zoals duidelijk bepaald in bijlage B, deel I, van het Verdrag van Minamata, moet de 

productie van aceetaldehyden waarbij kwik of kwikverbindingen als katalysator worden 

gebruikt, afgebouwd worden tegen 2018. Om naleving van het Verdrag te verzekeren, mag dit 

voorstel deze benadering niet afzwakken. Wat polyethanen betreft, zijn er uit hoofde van 

REACH Europa al vijf verschillende organische kwikzouten verboden vanaf 10 oktober 2017. 

 

Amendement  323 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Deel I – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) vanaf 1 januari 2019: productie 

van aceetaldehyde 

a) vanaf 1 januari 2018: productie 

van aceetaldehyde 
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Or. en 

 

Amendement  324 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Deel I – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) vanaf 1 januari 2019: productie 

van aceetaldehyde 

a) vanaf 1 januari 2018: productie 

van aceetaldehyde 

Or. en 

 

Amendement  325 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Deel I – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) vanaf 1 januari 2019: productie 

van vinylchloridemonomeer 

b) vanaf 11 december 2017 bij 

gebruik van kwik als elektrode of vanaf 11 

december 2020 wanneer artikel 15, lid 4, 

van Richtlijn 2010/75/EU van toepassing 

is 

Or. en 

Motivering 

De chlooralkali-industrie is kwiktechnologie al aan het afbouwen: In het kader van de 

Richtlijn inzake industriële emissies zijn de BBT-conclusies wettelijk bindend geworden, wat 

wil zeggen dat vier jaar na de bekendmaking ervan, voor 11 december 2017, de op kwik 

gebaseerde productietechnologie moet zijn stopgezet. Europese producenten uit de 

chlooralkali-industrie die kwiktechnologie gebruiken, moeten hun installaties ombouwen of 

ontmantelen. Voor de productie van natriummethylaat en -ethylaat bestaan kwikvrije 

processen die al wijdverspreid zijn. Deze verplichting geeft wettelijke zekerheid aan 

toekomstige processen. 
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Amendement  326 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Deel I – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) vanaf 1 januari 2019: productie 

van vinylchloridemonomeer 

b) vanaf 1 januari 2018: productie 

van vinylchloridemonomeer 

Or. en 

 

Amendement  327 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Deel I – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) vanaf 1 januari 2019: productie 

van vinylchloridemonomeer 

b) vanaf 1 januari 2018: productie 

van vinylchloridemonomeer 

Or. en 

 

Amendement  328 

Michel Dantin, Miroslav Mikolášik 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – deel 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) vanaf 1 januari 2019: productie van 

vinylchloridemonomeer 

b) vanaf 1 januari 2025: productie van 

vinylchloridemonomeer 

Or. fr 

Motivering 

Aangezien een kwikvrij productieproces voor natriummethylaat of -ethylaat bestaat, moet 

kwik voor deze productie worden verboden. Er moet echter wel worden voorzien in een 
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overgangsperiode, zodat het productieapparaat van de betreffende Europese 

onderneming(en) vlot kan worden omgeschakeld. 

 

Amendement  329 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Deel I – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) punt b) is vanaf 1 januari 2021 

van toepassing op de productie van 

kaliummethylaat en -ethylaat, en 

vinylchloridemonomeer. 

Or. en 

Motivering 

Er bestaan reeds productieprocessen voor kaliummethylaat en -ethylaat en 

vinylchloridemonomeer zonder kwik op proefniveau, maar om een volledige aanvoer zonder 

kwik te verzekeren heeft de Europese industrie meer tijd nodig. 

 

Amendement  330 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – deel 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) vanaf 1 januari 2025: productie 

van natriummethylaat of -ethylaat 

Or. fr 

Motivering 

Aangezien een kwikvrij productieproces voor natriummethylaat of -ethylaat bestaat en al 

overal ter wereld wordt toegepast, moet kwik voor deze productie worden verboden. Er moet 

echter wel worden voorzien in een overgangsperiode, zodat het productieapparaat van de 

betreffende Europese ondernemingen vlot kan worden omgeschakeld. 
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Amendement  331 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Deel I – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) vanaf 10 oktober 2017: 

polyurethaan met gebruik van 

kwikhoudende katalysatoren 

Or. en 

 

Amendement  332 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Deel I – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) vanaf 1 januari 2018: productie 

van natriummethylaat en -ethylaat 

Or. en 

 

Amendement  333 

Michel Dantin 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – deel 1 – letter b ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b ter) In afwijking van deel I, is de 

productie van kaliummethylaat of -

ethylaat toegestaan voor een 

maximumduur van tien jaar, te rekenen 

vanaf de inwerkingtreding van 

onderhavige verordening, op voorwaarde 

dat er geen alternatief proces beschikbaar 
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is. 

 Zodra er geschikte technieken in de Unie 

beschikbaar zijn die dit proces kunnen 

vervangen, verbiedt de Commissie, door 

middel van gedelegeerde handelingen die 

in overeenstemming met artikel 17 zijn 

aangenomen, het betreffende proces met 

kwik. 

Or. fr 

Motivering 

Aangezien er voor de productie van kaliummethylaat of -ethylaat geen kwikvrij alternatief 

proces technisch en/of economisch uitvoerbaar wordt geacht, moet worden voorzien in een 

voldoende lange afwijkingsperiode zodat nieuwe technologieën kunnen worden ontwikkeld. 

Amendement  334 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Deel I – letter b ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b ter) vanaf 1 januari 2022: productie 

van kaliummethylaat en -ethylaat 

Or. en 

 

Amendement  335 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Deel I – letter b ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b ter) vanaf 1 januari 2018: productie 

van chlooralkali 

Or. en 
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Motivering 

Voor de duidelijkheid moet in bijlage III een einddatum voor het gebruik van kwik in de 

productie van chlooralkali worden opgenomen. 

 

Amendement  336 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Deel II – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De productie van natrium- of 

kaliummethylaat of -ethylaat moet 

gebeuren overeenkomstig de volgende 

voorschriften: 

De productie van natrium- of 

kaliummethylaat of -ethylaat moet zo snel 

mogelijk worden afgebouwd, ten laatste 

binnen tien jaar na de inwerkingtreding 

van het Verdrag. Daarvoor moet de 

voornoemde productie gebeuren 

overeenkomstig de volgende voorschriften: 

Or. en 

 

Amendement  337 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Deel II – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De productie van natrium- of 

kaliummethylaat of -ethylaat moet 

gebeuren overeenkomstig de volgende 

voorschriften: 

De productie van kaliummethylaat of -

ethylaat en vinylchloridemonomeer moet 

gebeuren overeenkomstig punt b) van deel 

I en de volgende voorschriften: 

Or. en 

Motivering 

Deze bepalingen moeten worden toegepast tijdens de overgangsperiode tot januari 2021. 
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Amendement  338 

Susanne Melior 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Deel II – alinea 2 – streepje 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– vermindering tegen 2020 met 50 % 

(per ton geproduceerde stoffen) ten 

opzichte van 2010 van rechtstreekse en 

onrechtstreekse lozingen van kwik en 

kwikverbindingen in lucht, water en 

bodem; en 

– vermindering tegen 2020 met 50 % 

(per eenheid productie) ten opzichte van 

2010 van emissies en lozingen; en 

Or. en 

Motivering 

Dit vormt een deel van het Verdrag van Minamata: bijlage B, deel II 

 

Amendement  339 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Deel II – alinea 2 – streepje 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– vermindering tegen 2020 met 50 % 

(per ton geproduceerde stoffen) ten 

opzichte van 2010 van rechtstreekse en 

onrechtstreekse lozingen van kwik en 

kwikverbindingen in lucht, water en 

bodem; en 

– vermindering tegen 2020 met 50% 

(per eenheid productie) ten opzichte van 

2010 van emissies en lozingen; en 

Or. en 

Motivering 

Om het Verdrag van Minamata te respecteren, moet de EU de precieze formulering van 

bijlage B, deel II van het Verdrag overnemen. De tekst in de verordening wijzigen kan tot 

onduidelijkheid, problemen bij de tenuitvoerlegging en gerechtelijke procedures leiden. 
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Amendement  340 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – deel 2 – lid 2 – streepje 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– vanaf de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening 

wordt de capaciteit van installaties waarin 

kwik en kwikverbindingen worden 

gebruikt voor de productie van natrium- of 

kaliummethylaat of -ethylaat en die voor 

die datum reeds in gebruik waren niet meer 

verhoogd en worden er geen nieuwe 

installaties meer toegestaan. 

– vanaf de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening 

kan de capaciteit van installaties waarin 

kwik en kwikverbindingen worden 

gebruikt voor de productie van natrium- of 

kaliummethylaat of -ethylaat en die voor 

die datum reeds in gebruik waren niet meer 

worden verhoogd en kunnen er geen 

nieuwe installaties meer worden 

toegestaan. 

Or. es 

 

Amendement  341 

Renate Sommer 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – Deel II – alinea 2 – streepje 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – het gebruik van kwik moet 

verboden zijn vijf jaar nadat een kwikvrij 

proces technisch en economisch haalbaar 

is geworden voor de productie van alle 

vier alcoholaten waarbij minder energie 

per ton geproduceerde stoffen nodig is. 

Or. en 

Motivering 

Overeenkomstig het Verdrag van Minamata moeten kwikprocessen worden afgebouwd 

wanneer een technisch en economisch haalbaar alternatief proces beschikbaar is geworden. 

Dit proces moet aan twee voorwaarden voldoen: het moet geschikt zijn voor de productie van 

alle vier alcoholaten, d.w.z. natrium- en kaliummethylaat en -ethylaat, en het moet even 

energie-efficiënt zijn als het alcoholaatproces. 
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Amendement  342 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – deel 2 – lid 2 – streepje 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – vanaf 1 januari 2023 is het 

verboden om kwik en kwikverbindingen in 

de lucht, het water of de bodem te lozen. 

Or. es 

Motivering 

Er bestaan al kwikvrije alternatieven voor de productie van natrium- of kaliummethylaat of -

ethylaat. Het Verdrag zelf spoort de partijen aan om "dit gebruik zo spoedig mogelijk te 

verbannen". In de amendementen wordt voorgesteld het gebruik uiterlijk in 2023 te 

verbieden. 

 


