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Communautaire strategie inzake kwik  

Resolutie van het Europees Parlement over de communautaire strategie inzake kwik 

(2005/2050(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de 

communautaire strategie inzake kwik (COM(2005)0020), 

– gezien PARCOM-besluit 90/3 over de beperking van de atmosferische emissies van 

bestaande chloor-alkali-installaties, 

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

(A6-0044/2006), 

A. overwegende dat kwik en de bestanddelen daarvan bijzonder giftig zijn voor de mensen, 

die in verschillende ecosystemen leven, en voor de wilde flora en fauna, 

B. overwegende dat kwik moeilijk afbreekbaar is en in het milieu kan veranderen in 

methylkwik, de meest giftige vorm, die de placentabarrière en de bloed-hersen-barrière kan 

doorbreken en schade veroorzaken aan de zich ontwikkelende hersens, 

C. overwegende dat correct opgeslagen en geïsoleerd kwik, waarvan geen risico's door 

verdamping uitgaan, niettemin op veilige locaties dient te worden opgeslagen, waar zo 

nodig snel kan worden ingegrepen en die onder voortdurend toezicht staan, 

D. overwegende dat kwikvergiftiging een wijdverspreid, hardnekkig en ingewikkeld probleem 

is dat zich, ver van zijn bronnen, over internationale grenzen verplaatst, waardoor zowel de 

Europese als de mondiale voedselvoorraden verontreinigd raken; overwegende dat de door 

de Commissie voorgestelde communautaire strategie inzake kwik een belangrijke bijdrage 

vormt aan de aanpak van deze wereldwijde bedreiging, maar dat op internationaal en 

gemeenschapsniveau verdere bindende maatregelen moeten worden getroffen teneinde de 

volksgezondheid en het milieu te beschermen, 

E. overwegende dat de Commissie in haar uitgebreide effectbeoordeling heeft verklaard dat 

de orde van grootte van de schadelijke effecten van kwik op de gezondheid onbekend is, 

zodat meer informatie over de gezondheidskosten nodig is; echter overwegende dat de 

communautaire strategie door nadere onderzoeken geen vertraging mag oplopen, 

F. overwegende dat kwik en de bestanddelen ervan als prioritair gevaarlijke stoffen worden 

aangemerkt in Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 

oktober 2000, waarin een kader wordt ingesteld voor communautair optreden op het terrein 

van het waterbeleid1 (Kaderrichtlijn Water); en overwegende dat de Commissie in artikel 
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16, lid 8 van de gewijzigde richtlijn wordt verzocht uiterlijk in december 2003 een voorstel 

te doen over de beëindiging of de afbouw van lozingen, emissies en verlies van prioritair 

gevaarlijke stoffen, maar dat een dergelijk voorstel nog niet is gedaan, 

G. overwegende dat de Europese Unie de grootste kwikexporteur ter wereld is en dat een 

uitvoerverbod in de Unie een aanzienlijke bijdrage zou leveren aan het aan banden leggen 

van de handel en de vermindering van de hoeveelheid kwik in de wereld, 

H. overwegende dat overeenkomstig het PARCOM-besluit 90/3 12.000 ton kwik uit de 

kwikcel-chloor-alkali-industrie – die over de grootste kwikvoorraad in de Europese Unie 

beschikt – moet worden ontmanteld; overwegende dat de Europese Unie dringend moet 

optreden om de export van overtollig kwik geleidelijk te stoppen, teneinde schade voor het 

milieu in derde landen te voorkomen, te meer daar de kwikuitvoer door de Europese Unie 

het aanhoudende en uiterst vervuilende gebruik in goudmijnen aanmoedigt, en 

overwegende dat al dit overtollig kwik veilig moet worden opgeslagen in de Unie om 

verdere schade voor het milieu te vermijden, 

I. overwegende dat in Almadèn (Spanje) eeuwenlang kwik is gewonnen en dat de sluiting 

van de mijnen gepaard moet gaan met economische en sociale herstructureringmaatregelen 

voor het betrokken gebied, 

J. overwegende dat dringend een plek moet worden aangewezen waar een veilige opslag van 

overtollig kwik uit geheel Europa kan plaatsvinden, 

K. overwegende dat de belangrijkste bron van het vrijkomen van kwik het verbranden van 

kolen is en dat emissies door grote stookinstallaties worden geregeld via communautaire 

wetgeving (Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 over geïntegreerde 

preventie en bestrijding van verontreiniging1  - IPPC-richtlijn  - en Richtlijn 2001/80/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 over de beperking van 

emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties2), 

L. overwegende dat kwik in amalgaamvullingen de op één na grootste kwikvoorraad in de 

samenleving vormt; overwegende dat de belangrijkste bron van blootstelling aan kwik 

voor de meeste mensen in de geïndustrialiseerde landen de inhalering van kwik uit 

amalgaamvullingen is; overwegende dat vooral vanuit het oogpunt van de gezondheid naar 

blootstelling aan kwik uit amalgaamvullingen moet worden gekeken; overwegende dat 

emissies uit crematoria nog vele jaren een belangrijke bron van kwikverontreiniging zullen 

vormen tenzij zeer spoedig antiverontreinigingstechnieken worden ingevoerd die deze 

emissies aanzienlijk kunnen beperken, 

M. overwegende dat het vervangen van kwik in meet- en controlewerktuigen voor huishouden 

en bedrijf een efficiënte manier is om onvermijdelijk emissie door gebruik en verwijdering 

aan te pakken,  

N. overwegende dat kwikvergiftiging door huishoudelijk afval een groeiend probleem vormt 

en dat verplichte gescheiden-ophaal- en -verwerkingplannen moeten worden opgesteld 

voor alle kwikhoudende artikelen die in de maatschappij voorkomen,  
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O. overwegende dat blootstelling aan methylkwik meestal via de voeding verloopt en dat het 

zich hoofdzakelijk verzamelt en concentreert in de aquatische voedselketen, waardoor in 

slechte gezondheid verkerende bevolkingsgroepen en groepen met een hoge vis- en 

visproductenconsumptie zeer kwetsbaar zijn, 

P. overwegende dat blootstelling aan kwik van kwetsbare bevolkingsgroepen (baby’s, 

kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd) moet worden beperkt en 

dat de doeltreffendheid van een dergelijke beperking ook feitelijk moet worden 

gecontroleerd; voorts overwegende dat de bevolking als geheel en met name kwetsbare 

groepen voorlichting moeten krijgen en attent worden gemaakt op de eventuele gevaren 

van voedingsmiddelen die besmet kunnen zijn met kwik of bestanddelen daarvan, 

Q. overwegende dat bovendien een onafhankelijk onderzoek moet worden ingesteld naar de 

gevolgen voor de gezondheid van kwikbronnen als amalgaam, kwikhoudende vaccins en 

desinfecterende middelen, 

R. overwegende dat de Europese Unie zich dient in te zetten voor een wereldwijde actie om 

het aanbod van en de vraag naar kwik te verminderen en de handel erin te controleren en 

dat de Unie op communautair niveau wettelijk bindende maatregelen dient te nemen zodat 

internationaal optreden aan geloofwaardigheid wint, 

S. overwegende dat bij herziening van de strategie in 2010 metingen in de bodem, in de lucht 

en in water moeten zijn uitgevoerd, publiekelijk toegankelijk moeten zijn en in aanmerking 

moeten worden genomen, 

T. overwegende dat de opname van kwik in zekere mate afhankelijk is van de 

biotoegankelijkheid in diverse plaatselijke ecosystemen, 

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie over een communautaire strategie 

inzake kwik en beklemtoont de algehele aanpak die wordt gevolgd om op Europees niveau 

de emissies te laten afnemen en uiteindelijk stop te zetten, vraag en aanbod te verminderen, 

en voorts het overtollig kwik te beheren en bescherming tegen blootstelling te bieden; 

2. beklemtoont in dit verband het belang van de voortzetting van de pogingen van de Unie op 

internationaal niveau, zoals bijvoorbeeld door middel van het Europees nabuurschaps- en 

partnerschapsinstrument, om emissies en toepassing van kwik wereldwijd terug te dringen, 

omdat er alternatieven bestaan, en tegelijkertijd de primaire productie ervan geleidelijk te 

beëindigen en te voorkomen dat overschotten weer op de markt verschijnen; 

3. onderstreept dat het noodzakelijk is dat de communautaire strategie door specifieke 

maatregelen en wetgevingsbesluiten wordt ingevuld zodra dit praktisch haalbaar is; 

4. beklemtoont in verband met het bovenstaande, en met name gezien de aanzienlijke 

hoeveelheden overtollig kwik die vrijkomen bij de ontmanteling van kwikcellen in de 

chloor-alkali-industrie, de betekenis van een proactief voorstel van de Commissie om de 

uitvoer van metaalkwik en de bestanddelen daarvan uit de Unie geleidelijk te beëindigen en 

verzoekt de Commissie een verbod op de uitvoer van kwik door de Unie voor te stellen, dat 

zo snel als praktisch mogelijk is, en uiterlijk in 2010, in werking treedt; 

5. dringt er bij de Commissie op aan vóór maart 2008 maatregelen voor te stellen om de 

invoer en uitvoer van kwik en de bestanddelen daarvan binnen Europa alsmede de uitvoer 



vanuit en de invoer in de Unie in kaart te brengen, zodat deze bestaan voor het 

uitvoerverbod in werking treedt; 

6. geeft de Commissie in overweging het bestaande verbod op de uitvoer van kwikhoudende 

zeep, zoals vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 304/2003 van het Europees Parlement en 

de Raad van 28 januari 2003 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische 

stoffen1, uit te breiden tot andere kwikhoudende producten die thans aan gebruiks- en 

verkoopbeperkingen zijn onderworpen of hieraan in de nabije toekomst onderworpen 

zullen zijn binnen de Europese Unie; 

7. verzoekt de Commissie met voorstellen voor wettelijk bindende maatregelen te komen 

teneinde te garanderen dat alle kwik die uit de chloor- en alkali-industrie komt niet 

opnieuw in omloop wordt gebracht, op veilige plekken is opgeslagen, voortdurend onder 

toezicht staat en zich bevindt op plaatsen waar zonodig onmiddellijk actief optreden 

mogelijk is; 

8. verzoekt de Commissie om, naast de bovengenoemde maatregelen, te garanderen dat de 

volgende elementen in het desbetreffende instrument met betrekking tot de opslag van 

overtollig kwikmetaal worden opgenomen: minimumveiligheidsnormen, regelmatige en 

transparante verslaglegging, planning vooraf en ramingen, straffen en sancties; 

9. roept de Commissie op het publieke bewustzijn te vergroten door informatiecampagnes te 

houden met betrekking tot de gevaren voor de gezondheid, de risico's van blootstelling en 

de milieuproblemen die van kwik uitgaan;  

10. beklemtoont voorts het belang van de toepassing van het beginsel "de vervuiler betaalt", 

met name bij de opslag van overtollig kwik; dringt erop aan dat de voor de kwikproductie 

verantwoordelijke industrietakken meebetalen aan de veilige opslag van overtollig kwik; 

11. dringt er bij de Commissie op aan er tevens voor te zorgen dat Europees primair kwik niet 

op de Europese markt of de wereldmarkt verschijnt;  

12. beklemtoont dat de belangrijkste bron van emissie van kwik kolenverbranding is en 

verzoekt de Commissie in het kader van de IPPC-richtlijn of via een separaat 

rechtsinstrument zo spoedig mogelijk tenminste emissiegrenswaarden vast te stellen voor 

kwik bij alle daarvoor in aanmerking komende activiteiten en in het bijzonder bij grote en 

kleinschalige kolenverbrandingsprocessen;  

13. dringt er bij de Commissie op aan op korte termijn te zorgen voor de nauwgezette 

tenuitvoerlegging van de IPPC-richtlijn, aangezien het kwikcelproces in de chloor-alkali-

industrie niet te boek staat als de best beschikbare methode; 

14. roept de Commissie op de noodzakelijke maatregelen te treffen en op korte termijn met 

betrekking tot kwik zowel grenzen voor de totale nationale uitstoot van de lidstaten als 

lokale grenswaarden voor de kwaliteit van de lucht voor te stellen in het kader van de 

relevante bestaande wetgeving of door middel van een nieuw wetsinstrument; 

15. roept de Commissie op maatregelen te treffen voor de tenuitvoerlegging van het 

PARCOM-besluit 90/3 teneinde het gebruik van chloor/alkali-installaties met kwikcellen 

geleidelijk stop te zetten zodra dit praktisch haalbaar is, doch met de bedoeling dat dit 
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uiterlijk in 2010 een feit is; 

16. verzoekt de Commissie op korte termijn verdere maatregelen te nemen om kwikemissies 

van crematoria terug te dringen, gezien het feit dat het hier een toenemende en 

zorgwekkende bron van emissies betreft;  

17. verzoekt de Commissie voor eind 2007 een voorstel in te dienen ter beperking van het 

gebruik van kwik in amalgaam voor de tandheelkunde, en dringt erop aan dat de 

Commissie tegelijkertijd maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de communautaire eisen 

ten aanzien van de behandeling van tandafval naar behoren worden toegepast en nagaat of 

aanvullende maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat amalgaam niet in de 

afvalstroom terechtkomt; 

18. verzoekt de Commissie de verkoop van kwikbevattende meet- en controleapparatuur zowel 

voor privé-gebruik als voor bedrijven te beperken (met name in huishoudens, instellingen 

van gezondheidszorg, scholen en wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen), maar 

ruimte te bieden voor bepaalde uitzonderingen, doch alleen in die gevallen waarin nog 

geen geschikte alternatieven voorhanden zijn; dergelijke uitzonderingen zouden tevens van 

toepassing moeten zijn op zeldzame gevallen van instandhouding van traditionele 

barometers, museumcollecties of industrieel erfgoed; voorts mag een klein aantal 

professionele ondernemingen in de EU traditionele meetapparatuur produceren met 

gebruikmaking van kleine hoeveelheden kwik produceren, welk gebruik in een 

nauwlettend gecontroleerde omgeving en na verkregen vergunning blijft toegestaan; 

19. verzoekt de Commissie op korte termijn maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat alle 

kwikbevattende artikelen (niet alleen elektrische en elektronische) die momenteel in de 

maatschappij in omloop zijn gescheiden worden ingezameld en op veilige manier worden 

behandeld; 

20. dringt er bij de Commissie op aan de toepassing van kwik bij de productie van vaccins aan 

te pakken, zoals vermeld in de conclusies van de Raad van 24 juni 2005 en een evaluatie 

uit te voeren om te komen tot een beperking van dergelijke toepassingen en tenslotte tot 

een volledig verbod, zodra er geschikte en veilige alternatieven bestaan, en het onderzoek 

te ondersteunen naar haalbare opties om in de toekomst in de ontwikkelingslanden vaccins 

in multidose-toedieningsvormen zonder thiomersal te kunnen toepassen; 

21. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat voorrang wordt verleend aan en 

voldoende middelen ter beschikking worden gesteld voor onderzoek naar kwik, middels 

het zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, 

technologische ontwikkeling en demonstratie en andere geschikte financiële mechanismen; 

22. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat geprobeerd wordt alle resterende 

toepassingen van kwik, die niet zijn opgenomen in de voorgestelde strategie, te vervangen 

door veilige alternatieven, in het kader van de voorgestelde REACH-verordening, zodra 

deze is goedgekeurd; 

23. onderstreept het belang van maatregelen tegen blootstelling en voor verbetering van het 

begrip en erkent het belang van bewustwording bij het publiek, communicatie en 

voorlichting, met name over de gezondheidsrisico's van blootstelling aan kwik; benadrukt 

de noodzaak van toegang tot milieu-informatie overeenkomstig het Verdrag van Aarhus; 

24. roept de Commissie op de mogelijkheden te onderzoeken om de verslaglegging van de 



lidstaten aan de EFSA inzake gegevens over het kwikgehalte in de voeding bij kwetsbare 

deelpopulaties aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) verplicht te 

stellen, en het Wetenschappelijk Comité voor gezondheids- en milieurisico's te verzoeken 

een risicobeoordeling inzake de effecten van kwik bij kwetsbare groepen uit te voeren; 

25. roept de Commissie in dit verband ook op prioriteit te verlenen aan de financiering van de 

communicatie met kwetsbare deelpopulaties over de schadelijke effecten van kwik, en 

verzoekt haar goede praktijken op dit gebied uit te wisselen; 

26. roept de Commissie op een globale gezondheidseffectrapportage uit te voeren om de 

gezondheidskosten door de verontreiniging met kwik te onderzoeken, met inbegrip van de 

verminderde intellectuele capaciteiten van Europese kinderen ten gevolge van de 

blootstelling aan kwik;  

27. dringt er bij de Commissie op aan zo snel mogelijk haar verplichting in het kader van de 

Kaderrichtlijn water na te komen, waarin zij verzocht werd al in december 2003 passende 

emissiecontroles en kwaliteitsnormen vast te stellen in verband met een geleidelijke 

beëindiging van lozingen, emissies en verlies van kwik en de bestanddelen daarvan in het 

aquatisch milieu; 

28. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om een onderzoek in te stellen naar het 

voorkomen van diverse soorten vis en visserijproducten in het voedingspatroon van 

kwetsbare bevolkingsgroepen en is van mening dat dringend maatregelen moeten worden 

genomen ter vermindering van de blootstelling van kwetsbare groepen tot beneden de 

internationaal aanvaarde normen voor een veilig niveau van methylkwik; 

29. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat zo spoedig mogelijk een programma 

voor het testen in heel Europa van het niveau aan methylkwik en de cofactoren die van 

invloed zijn op de absorptie en/of het effect daarvan in vis, met inbegrip van grote 

roofvissen, wordt ingevoerd, zodat door de EFSA een consumptieadvies kan worden 

uitgegeven voor vis met een hoog kwikgehalte, waarbij de nadruk speciaal moet liggen op 

richtsnoeren voor kwetsbare bevolkingsgroepen; is van mening dat een dergelijk 

programma rekening dient te houden met de bijzondere risico's die verband houden met het 

feit dat in sommige ecosystemen de transformatie van kwik tot biobeschikbaar methylkwik 

sneller verloopt dan in andere; 

30. dringt er in hetzelfde verband bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat kwik bij met 

name kwetsbare bevolkingsgroepen wordt opgenomen in het biomonitoringprogramma 

waarvoor oorspronkelijk ruimte was gecreëerd in het "Europees actieplan voor milieu en 

gezondheid 2004-2010" (COM(2004)0416), waarop door het Europees Parlement in zijn 

resolutie daarover van 23 februari 20051 was aangedrongen;  

31. is ingenomen met de conclusie van de Raad waarin wordt erkend dat er problemen op 

sociaal- en milieugebied voortvloeien uit de sluiting van de oude kwikmijnen in Almadèn 

(Spanje) als gevolg van de strategie van de Gemeenschap voor kwik; en dringt erop aan dat 

passende, door de Commissie gefinancierde compensatie wordt geboden zodat het door de 

sluiting van kwikmijnen getroffen gebied kan zorgen voor levensvatbare economische en 

sociale alternatieven; beklemtoont dat de mogelijkheid dient te worden onderzocht of 

Almadèn kan worden gebruikt voor de veilige opslag van bestaande metallische 
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kwikvoorraden of van kwikmetaal dat in Europa gesubproduceerd wordt, maar geen 

kwikhoudende artikelen die afval zijn geworden, zodat gebruik gemaakt wordt van de 

aldaar bestaande infrastructuur, arbeidskrachten en technologische deskundigheid; 

32. ondersteunt maatregelen voor de sanering van en het toezicht op de verontreinigde 

mijnlocaties, waaronder gesloten mijnen, industriële installaties of opslagplaatsen voor 

afval uit de mijnbouw of de industrie, waarbij het beginsel van "de vervuiler betaalt" 

gehanteerd dient te worden; 

33. is ingenomen met alle acties die door de Commissie op internationaal niveau worden 

voorgesteld en acht het van belang dat de Commissie en de lidstaten internationaal 

optreden ondersteunen en bevorderen met het doel een overeenkomst te bereiken over de 

tenuitvoerlegging van een wereldomvattend wetsinstrument inzake kwik;  

34. is sterk voorstander van initiatieven die erop zijn gericht de zogeheten procedure met 

betrekking tot voorafgaande toestemming van het Verdrag van Rotterdam en/of het 

Verdrag van Bazel voor kwik verplicht te stellen, teneinde de transparantie in de 

kwikhandel te vergroten; 

35. beklemtoont het belang van samenwerking van de Europese Unie met de belangrijkste 

mijnbouwlanden, Algerije en Kirgizië, met het oog op de geleidelijke beëindiging van het 

aanbod van primair kwik op de wereldmarkt, door steun aan daarop gerichte acties; 

36. beklemtoont dat het belangrijk is dat de Europese Unie het initiatief neemt voor de 

organisatie van bilaterale bijeenkomsten met andere regio's, zoals de G77 en China, zodat 

een betere voorbereiding plaatsvindt van de onderhandelingen tijdens de Beheersraad van 

het UNEP, die voor 2007 op de agenda staat; 

37. verzoekt de Commissie de mogelijkheid te onderzoeken voor het bieden van technische 

steun en kennis aan de betrokken ontwikkelingslanden en aan landen wier economieën zich 

in een overgangsfase bevinden, om te bereiken dat geleidelijk een einde komt aan de 

toepassing en het vrijkomen van kwik en bestanddelen daarvan; 

38. benadrukt dat bovendien het gebruik van amalgaam in de nieuwe industrielanden en de 

derdewereldlanden moet worden teruggedrongen; 

39. verzoekt de Commissie in overweging van het bovenstaande de lidstaten te vragen verslag 

te doen van al hun activiteiten en projecten die zij op het gebied van kwik betreffende de 

ontwikkelingslanden ondernemen, teneinde te kunnen bepalen op welke terreinen behoefte 

bestaat aan een efficiënter gebruik van gemeenschapsmiddelen; 

40. dringt er bij de Commissie op aan zich in te zetten voor de beperking van de toepassing van 

kwik bij goudwinning door enerzijds bruikbare technieken te stimuleren waarbij geen kwik 

wordt toegepast en anderzijds met een voorstel te komen voor een positief etiketteringsplan 

voor goud dat zonder de toepassing van kwik gedolven is, zowel voor goud dat binnen als 

voor goud dat buiten de Europese Unie wordt verwerkt; 

41. herinnert de Commissie aan haar eigen verklaring dat de deskundigengroep medische 

hulpmiddelen bestaat uit "stakeholders" om de Commissie bij te staan bij vraagstukken die 

voortvloeien uit de tenuitvoerlegging en praktische toepassing van Richtlijn 90/385/EEG 

van de Raad van 20 juni 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen 



van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen1; acht het derhalve 

van het hoogste belang te zorgen voor volledige deelname van alle betrokken zoals 

beroepsbeoefenaren op het gebied van de gezondheidszorg, toxicologen, specialisten in de 

klinische milieugeneeskunde, patiëntengroeperingen en groeperingen op het gebied van de 

volksgezondheid aan de deskundigengroep medische hulpmiddelen, en een evenwichtige 

vertegenwoordiging van de verschillende standpunten te waarborgen; 

42. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 
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