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BEKNOPTE MOTIVERING

Het zware metaal metallisch kwik is een zeer gevaarlijke stof. Het verspreidt zich zeer 
gemakkelijk in het milieu en kan dan worden omgezet in het nog gevaarlijkere methylkwik. 
Deze stof hoopt zich op in de voedselketen en komt uiteindelijk terecht in vis die door de 
mens wordt gegeten. Vrijkomend kwik vormt op termijn een grote bedreiging voor de 
gezondheid van mens en dier en voor het milieu. Het wordt steeds duidelijker dat de 
maatschappelijke kosten van volksgezondheid en milieuschade veel hoger zullen uitvallen 
dan ooit werd gedacht.

Kwik en kwikverbindingen tasten het centraal zenuwstelsel, de nieren en de lever aan, kunnen 
auto-immuunprocessen verstoren en de oorzaak zijn van tremor, gezichts- en gehoorsverlies, 
verlammingsverschijnselen, slapeloosheid en emotionele instabiliteit. Kwikverbindingen 
dringen door de moederkoek heen en kunnen ontwikkelingsstoornissen bij de foetus 
veroorzaken en tijdens de kindertijd leiden tot concentratieproblemen en 
ontwikkelingsachterstanden. Kwikverbindingen kunnen zelfs in kleine hoeveelheden ernstige 
gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het zenuwstelsel en zijn onlangs in verband 
gebracht met schade aan het cardiovasculaire, immuun- en reproductiesysteem.

Kwik wordt heden ten dage gebruikt in de chlooralkali-industrie en bij ambachtelijke 
kleinschalige goudwinning. Het metaal is ook verwerkt in een groot aantal 
consumentenproducten over heel de wereld, zoals fluorescerende lampen, elektrische 
componenten, meetapparatuur en tandamalgaam. In de EU komt het metaal voornamelijk in 
de natuur terecht door de verbranding van fossiele brandstoffen, hoofdzakelijk steenkool. 
Kwik is een zeer mobiel metaal en kan grote afstanden overbruggen. De verspreiding van 
kwik is een wereldwijd probleem en vraagt dringend om serieuze maatregelen.

De door de Commissie begin 2005 voorgestelde strategie voor kwik was dan ook zeer 
welkom. Volgens actie 5 van deze strategie zal de uitvoer van kwik uit de Gemeenschap 
geleidelijk worden verboden. Dit is van bijzonder groot belang aangezien de EU de grootste 
exporteur van kwik ter wereld is. Van het wereldwijde totaal van 3600 ton ruwe kwik wordt 
jaarlijks circa 1000 ton uit de EU geëxporteerd. Het meeste hiervan komt terecht in de 
ontwikkelingslanden waar beheer en controle minder strikt zijn, met alle risico's voor 
besmetting van werknemers en lokale gemeenschappen van dien.

Het voorstel voor een verbod op de uitvoer en voor de veilige opslag van metallisch kwik
werd op 26 oktober 2006 naar het Europees Parlement gestuurd. Dit voorstel is een 
belangrijke eerste stap en geeft de rest van de wereld tegelijkertijd het duidelijke signaal dat 
de EU bereid is haar internationale verantwoordelijkheid voor een groot deel van het 
vrijkomende en gebruikte kwik te dragen.

Niettemin behoeft het voorstel verbetering op een aantal punten. Met de voorgestelde 
wijzigingen wordt beoogd de verordening tot een krachtig instrument voor de verkleining van 
het mondiale kwikreservoir te maken.

De rapporteur voor advies stelt dan ook amendementen op de volgende punten voor:

- uitbreiding van de toepassing van het exportverbod tot kwikverbindingen;
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- uitbreiding van de toepassing van het exportverbod tot kwikhoudende producten die onder 
gebruiks- en marketingbeperkingen in de EU vallen;

- het exportverbod voor metallisch kwik, kwikverbindingen en kwikhoudende producten 
moet zo snel mogelijk en uiterlijk per 1 januari 2008 worden ingevoerd;

- er moet een importverbod voor metallisch kwik en kwikverbindingen worden ingesteld;

- er moet een volgsysteem voor de handel in kwik in de Gemeenschap en met derde landen 
worden ingevoerd om de transparantie te bevorderen en de informatie voor 
belanghebbenden te vergroten;

- de betrokken ontwikkelingslanden en landen met een overgangseconomie moeten de 
nodige bijstand krijgen met het oog op een versnelde overstap naar kwikvrije technologie 
en de uiteindelijke stopzetting van kwiklozingen en kwikgebruik. 

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1

Overweging 4

(4) De uitvoer van metallisch kwik uit de 
Gemeenschap dient te worden verboden 
teneinde het wereldwijde aanbod van kwik 
aanzienlijk te verlagen.

(4) De uitvoer van metallisch kwik en 
kwikverbindingen uit de Gemeenschap dient 
te worden verboden teneinde het 
wereldwijde aanbod van kwik aanzienlijk te 
verlagen. De lidstaten moeten het recht 
hebben om verdergaande en strengere 
verbodsbepalingen op te leggen 
overeenkomstig artikel 176 van het 
EG-Verdrag.

Motivering

De toepassing van het exportverbod moet worden uitgebreid tot kwikverbindingen om het 
mondiale kwikreservoir serieus te kunnen reduceren. De lidstaten moeten het recht hebben 
om striktere verbodsbepalingen op te leggen.

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Amendement 2
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) De export van kwikhoudende 
producten die onder gebruiks- en 
marketingbeperkingen in de EU vallen 
moet ook worden verboden. De Commissie 
moet een geconsolideerde lijst met de 
daaronder vallende producten opstellen en 
deze jaarlijks aan de hand van de 
ontwikkelingen in het Gemeenschapsrecht 
bijwerken.

Motivering

Het exportverbod moet ook gelden voor kwikhoudende producten die onder gebruiks- en 
marketingbeperkingen in de EU vallen om het mondiale kwikreservoir serieus te kunnen 
reduceren. Omwille van de transparantie moeten deze producten worden opgenomen in een 
geconsolideerde lijst die jaarlijks door de Commissie moet worden bijgewerkt.

Amendement 3
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) De invoer van metallisch kwik en 
kwikverbindingen moet worden verboden 
met het oog op een beter milieu en een 
betere volksgezondheid in de EU.

Motivering

Om milieu en volksgezondheid in de EU beter te beschermen en vraag en aanbod van kwik 
beter te kunnen sturen moet de invoer van metallisch kwik en kwikverbindingen worden 
verboden.

Amendement 4
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) De lidstaten moeten informatie 
verstrekken over inkomend, uitgaand en 
over de grenzen verhandeld kwik in Europa
zodat tijdig kan worden nagegaan of het 
instrument doeltreffend is. 
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Motivering

Volgens het UNEP-rapport van november 2006 over informatie betreffende het aanbod van, 
de handel in en de vraag naar kwik, is er dringend behoefte aan betere informatie over 
handelsstromen. De zo vrijkomende relevante informatie zal bij de evaluatie voor 
vergelijkingsdoeleinden worden gebruikt om veranderingen in de markt en dergelijke aan te 
tonen. 

Amendement 5
Overweging 11 bis (nieuw)

(11 bis) Technische bijstand aan 
ontwikkelingslanden en landen met een 
overgangseconomie moet rechtstreeks door 
de Commissie en de lidstaten worden 
verleend en indirect via steun voor 
projecten van niet-gouvernementele 
organisaties (NGO's), in het bijzonder 
bijstand die de overschakeling naar 
alternatieve kwikvrije technologieën en de 
uiteindelijke stopzetting van het gebruik en 
lozingen van kwik en kwikverbindingen 
gemakkelijker maakt.

Motivering

Het verbod op de uitvoer van kwik zou op korte termijn aanzienlijke negatieve gevolgen 
kunnen hebben voor ontwikkelingslanden en landen met een overgangseconomie, bij 
voorbeeld omdat kwik nog altijd wordt gebruikt bij ambachtelijke goudwinning. Daarom moet 
de EU bijstand verlenen bij de overschakeling op kwikvrije technologieën. 

Amendement 6
Artikel 5, alinea 1

De Commissie organiseert een uitwisseling 
van informatie tussen de lidstaten en de 
betrokken bedrijfstakken.

De Commissie organiseert uiterlijk per 
1 juli 2010 een eerste uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten, NGO's en 
de betrokken bedrijfstakken.

Motivering

NGO's moeten ook bij de uitwisseling van informatie worden betrokken. Er moet een 
bepaalde datum worden vastgelegd voor de bijeenkomst van alle belanghebbenden om nieuwe 
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gegevens en door de lidstaten overeenkomstig geamendeerd artikel 6 gerapporteerde 
ervaringen te evalueren.

Amendement 7
Artikel 5, alinea 2

Bij deze uitwisseling van informatie wordt 
met name onderzocht of het wellicht nodig 
is het uitvoerverbod tot kwikverbindingen 
en kwikhoudende producten uit te breiden,
de opslagverplichting tot metallisch kwik uit 
andere bronnen uit te breiden en uiterste 
termijnen vast te stellen voor de opslag in 
een installatie die specifiek bestemd is voor 
en uitgerust is voor de tijdelijke opslag van 
metallisch kwik.

Bij deze uitwisseling van tot dan toe 
verzamelde informatie wordt ook onderzocht 
of het wellicht nodig is de 
opslagverplichting tot metallisch kwik uit 
andere bronnen uit te breiden en uiterste 
termijnen vast te stellen voor de opslag in 
een installatie die specifiek bestemd is voor 
en uitgerust is voor de tijdelijke opslag van 
metallisch kwik.

Motivering

Met het oog op de samenhang met hiervoor geamendeerde artikelen.

Amendement 8
Artikel 6, lid 2

2. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op 30 november 2014 in kennis van 
de toepassing en de markteffecten van deze 
verordening op hun respectieve 
grondgebied. De lidstaten verstrekken deze 
informatie op verzoek van de Commissie 
reeds vóór de in dit lid vermelde datum.

2. De lidstaten stellen een register op van 
kopers en verkopers van en van handelaren 
in kwik en kwikverbindingen en 
verzamelen de benodigde informatie. Zij
stellen de Commissie om de twee jaar en 
niet later dan 6 maanden na de bestreken 
periode in kennis van de toepassing en de 
markteffecten van deze verordening op hun 
respectieve grondgebied. De informatie 
wordt verstrekt in een door de Commissie 
bepaald formaat. Het eerste pakket 
informatie bestrijkt de jaren 2007-2008 en 
wordt uiterlijk 30 juni 2009 bij de 
Commissie ingediend. De Commissie 
publiceert de informatie binnen één jaar na 
indiening door de lidstaten en uiterlijk op 
30 juni 2010 in een compact rapport.
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Motivering

Volgens het UNEP-rapport van november 2006 over informatie betreffende het aanbod van, 
de handel in en de vraag naar kwik is er dringend behoefte aan betere informatie over 
handelsstromen. De zo vrijkomende relevante informatie zal bij de evaluatie voor 
vergelijkingsdoeleinden worden gebruikt om veranderingen in de markt en dergelijke aan te 
tonen.

Amendement 9
Artikel 7, lid 1

1. De Commissie evalueert de toepassing en 
de markteffecten van deze verordening in de 
Gemeenschap en houdt daarbij rekening met 
de in artikel 6 bedoelde informatie.

1. De Commissie evalueert de toepassing en 
de markteffecten van deze verordening in de 
Gemeenschap en houdt daarbij rekening met 
de in de artikelen 5 en 6 bedoelde 
informatie.

Amendement 10
Artikel 7, lid 2

2. De Commissie dient uiterlijk op 30 juni 
2015 een verslag in bij het Europees 
Parlement en de Raad.

2. De Commissie dient uiterlijk op 30 juni 
2012 een verslag in bij het Europees 
Parlement en de Raad. Het verslag wordt zo 
nodig vergezeld van voorstellen voor 
herziening van de relevante bepalingen van 
deze verordening.

Motivering

Met het oog op de follow-up van de informatie die is verzameld overeenkomstig het proces 
van de artikelen 5 en 6 moet de Commissie een verslag opstellen, zo nodig met voorstellen 
voor herziening. 

Amendement 11
Artikel 8

Uiterlijk één jaar vóór de in artikel 1 
vermelde datum brengt de Commissie bij 
het Europees Parlement en de Raad verslag 
uit over de vorderingen bij multilaterale 
activiteiten en onderhandelingen over kwik, 
waarbij met name de verenigbaarheid van 
het tijdschema en de werkingssfeer van de 
in deze verordening vervatte maatregelen 

Uiterlijk op 31 december 2009 brengt de
Commissie bij het Europees Parlement en de 
Raad verslag uit over de vorderingen bij 
multilaterale activiteiten en 
onderhandelingen over kwik, waarbij met 
name de verenigbaarheid van de in deze 
verordening vervatte maatregelen met de 
internationale ontwikkelingen wordt 
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met de internationale ontwikkelingen wordt 
bepaald.

bepaald.

Amendement 12
Artikel 8 bis, alinea 1 (nieuw) 

Artikel 8 bis
De Commissie en de lidstaten werken, 
daarbij met name de behoeften van 
ontwikkelingslanden en landen met een 
overgangseconomie in aanmerking 
nemend, samen om de verlening van 
technische bijstand te bevorderen, onder 
meer in de vorm van opleiding, voor de 
ontwikkeling van de infrastructuur, de 
capaciteiten en de deskundigheid die nodig 
zijn voor de overschakeling naar 
alternatieve kwikvrije technologieën en de 
uiteindelijke stopzetting van het gebruik en 
lozingen van kwik en kwikverbindingen.

Motivering

Het verbod op de uitvoer van kwik zou op korte termijn aanzienlijke negatieve gevolgen 
kunnen hebben voor ontwikkelingslanden en landen met een overgangseconomie, bij 
voorbeeld omdat kwik nog altijd wordt gebruikt bij ambachtelijke goudwinning. Daarom moet 
de EU bijstand verlenen bij de overschakeling op kwikvrije technologieën. De bewoordingen 
van dit amendement zijn overgenomen uit het nieuwe voorstel voor de regulering van de in-
en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Amendement 13
Artikel 8 bis, alinea 2 (nieuw) 

De Commissie en de lidstaten bezien tevens 
de mogelijkheid om NGO's te steunen die 
bijzonder doeltreffend zijn geweest bij het 
verlenen van dit soort diensten.

Motivering

Gekeken moet worden of de bijstand ook kan worden doorgesluisd via NGO's met grote 
praktijkervaring op dit gebied.
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