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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis en Carl Schlyter

Amendement 25
Titel

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake het 
verbod op de uitvoer voor en de veilige 
opslag van metallisch kwik

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake het 
verbod op de uitvoer voor en de veilige 
opslag van metallisch kwik, 
zwavelkwikterts, kwikverbindingen en 
bepaalde kwikhoudende producten.

Or. en

Motivering

Alleen de reeds verboden producten worden van uitvoer uitgesloten (Papadimoulis) Een 
gevolg van de wijzigingen op artikel 1 door dezelfde auteur en de rapporteur.
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Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 26
Titel

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake het 
verbod op de uitvoer voor en de veilige 
opslag van metallisch kwik

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake het 
verbod op de uitvoer voor en de veilige 
opslag van metallisch kwik, zwavelkwikerts, 
kalomel en bepaalde kwikhoudende 
producten.

Or. en

Motivering

Gevolg van de wijziging van artikel 1.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 27
Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 133 en artikel 175, lid 1,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 175, lid 1,

Or. en

Motivering

Een dubbele rechtsgrondslag is niet gerechtvaardigd. Volgens het Europees Hof van Justitie 
is een dubbele rechtsgrondslag alleen van toepassing wanneer, in uitzonderingsgevallen, 
wordt aangetoond dat het besluit gelijktijdig verschillende doelen nastreeft, waarbij deze 
doelen niet secundair ten opzichte van elkaar zijn. Dat is hier niet het geval aangezien de 
Commissie zelf in de toelichting vermeldt dat de maatregel uitgaat van de bescherming van de 
gezondheid van de mens en het milieu (Art. 175 van het Verdrag) en niet van handelspolitieke 
overwegingen (art. 133 van het Verdrag).

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 28
Overweging 1

(1) De uitstoot van kwik wordt erkend als (1) De uitstoot van kwik wordt erkend als 
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een mondiale bedreiging die maatregelen op 
nationaal, regionaal en mondiaal niveau 
noodzakelijk maakt.

een mondiale bedreiging die maatregelen op 
lokaal, nationaal, regionaal en mondiaal 
niveau noodzakelijk maakt.

Or. pl

Motivering

De uitstoot van kwik en de dreiging die het vormt hebben niet alleen een effect op 
macroniveau, maar in het bijzonder op microniveau. Lokale autoriteiten zijn een essentiële 
schakel in het afvalbeheerssysteem, gezien het feit dat zij het in de praktijk zijn die de 
verantwoordelijkheid dragen voor de veilige opslag van afval, waaronder gevaarlijk afval 
zoals kwik (Richtlijn 75/442/EEG betreffende afval en Richtlijn 91/689/EEG betreffende 
gevaarlijk afval)

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 29
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Het Europees Parlement en de Raad 
hebben erkend dat de sluiting van de 
kwikmijnen in het district Almadén 
(Spanje) gevolgen heeft gehad voor het 
milieu en de werkgelegenheid en achten het 
raadzaam adequate 
compensatiemaatregelen te nemen om het 
getroffen gebied in de gelegenheid te stellen 
duurzame oplossingen te vinden voor 
milieu, werkgelegenheid en economische 
activiteit in het gebied. Voorts heeft het 
Europees Parlement in zijn resolutie van 14 
maart 2006 over de communautaire 
strategie inzake kwik (1) het standpunt 
ingenomen dat de mijnen in Almadén een 
goede locatie zouden zijn voor de veilige 
opslag van metallisch kwik.
__________
1 PB C 291 E van 30.11.2006, blz. 128.

Or. es

Motivering

Er dient een verwijzing te worden opgenomen naar Almadén, sinds lange tijd producent van 
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kwik in de Europese Unie en naar de resolutie van het Parlement inzake de algehele 
beoordeling van de communautaire strategie inzake kwik.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 30
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, 
zwavelkwikerts en kalomel uit de 
Gemeenschap dient te worden verboden 
teneinde het wereldwijde aanbod van kwik 
aanzienlijk te verlagen.

Or. en

Motivering

Gevolg van wijziging van artikel 1.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 31
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) De invoer van metallisch kwik, 
zwavelkwikerts en kalomel moet worden 
verboden met het oog op een betere 
bescherming van de gezondheid van de 
mens en het milieu in de Europese Unie.

Or. en

Motivering

De invoer van kwik moet worden verboden om de hoeveelheid kwik in Europa drastisch te 
beperken en de terugwinning uit afval en grondstoffen aan te moedigen.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 32
Overweging 4 bis (nieuw)
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(4 bis) Om dezelfde reden dient eveneens de 
uitvoer van kwikhoudende producten, die 
in de Europese Unie niet in de handel 
(zullen) mogen worden gebracht, te worden 
verboden.

Or. en

Motivering

"Verboden" verdient de voorkeur omdat regulering niet hetzelfde is als een verbod. 

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 33
Overweging 6

(6) Om mogelijkheden te creëren voor een 
veilige opslag van kwik dat niet meer in de 
chlooralkali-industrie wordt gebruikt, dient 
er voor bepaalde soorten stortplaatsen een 
uitzondering te worden gemaakt op artikel 5, 
lid 3, onder a), van Richtlijn 1999/31/EG 
van de Raad van 26 april 1999 betreffende 
het storten van afvalstoffen en dienen de 
criteria van punt 2.4 van de bijlage van 
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 niet van toepassing te 
worden verklaard op andere dan 
ondergrondse opslag.

(6) Het PARCOM- (Commissie van Parijs 
voor de voorkoming van de verontreiniging 
van de zee vanaf het land)besluit 90/3 heeft 
de geleidelijke sluiting ten doel van
kwikcel- chlooralkalifabrieken die uiterlijk 
in 2010 voltooid moet zijn. Om 
mogelijkheden te creëren voor een veilige
tijdelijke opslag van kwik dat niet meer in de 
chlooralkali-industrie wordt gebruikt, dient 
er alvorens definitieve verwijdering in vaste 
vorm plaatsvindt, voor bepaalde soorten 
stortplaatsen een uitzondering te worden 
gemaakt op artikel 5, lid 3, onder a), van 
Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 
april 1999 betreffende het storten van 
afvalstoffen en dienen de criteria van punt 
2.4 van de bijlage van 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 niet van toepassing te 
worden verklaard op bovengrondse, 
herwinbare opslag.

Or. en
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Motivering

Kwikcellen in de chooralkali-industrie vormen verreweg de grootste kwikvoorraden in de 
Unie. Het is dan ook van belang de afbouw van kwikcellen in de chooralkali-industrie te 
plaatsen in de context van PARCOM-besluit 90/3.

Metallisch kwik is vloeibaar. Er dient duidelijkheid over te bestaan dat de opslag van 
vloeibaar kwik alleen aanvaardbaar is als deze van tijdelijke aard is. De definitieve 
verwijdering dient alleen te geschieden in vaste vorm. Er worden thans commerciële 
processen ontwikkeld om metallisch kwik te verharden. Deze processen kunnen waarschijnlijk 
binnen enkele jaren gerealiseerd worden. 

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 34
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) Ter bescherming van de gezondheid 
van de mens en het milieu dient de 
definitieve verwijdering van kwik niet te 
geschieden in vloeibare vorm.

Or. en

Motivering

De veiligheidsevaluatie voor ondergrondse opslag volgens Besluit 2003/33/EG bepaalt 
duidelijk dat voor de acceptatie van afval bij de beoordeling van de gevaren op lange termijn 
van afvalstorting, geen rekening mag worden gehouden met de bekleding van kisten en 
opslagruimtes, wegens hun beperkte levensduur.

De definitieve verwijdering van metallisch kwik in vloeibare vorm is dan ook 
onaanvaardbaar. Omwille van de duidelijkheid moet dit expliciet in de verordening worden 
bepaald. Er worden thans commerciële processen ontwikkeld om metallisch kwik te 
verharden. Deze processen kunnen waarschijnlijk binnen enkele jaren gerealiseerd worden.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 35
Overweging 7

(7) Om te zorgen voor een opslag die veilig 
is voor de gezondheid van de mens en het 
milieu, dient de krachtens Beschikking 
2003/33/EG vereiste veiligheidsbeoordeling 

(7) Om te zorgen voor een tijdelijke opslag 
die veilig is voor de gezondheid van de mens 
en het milieu, dient de krachtens 
Beschikking 2003/33/EG vereiste 
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voor ondergrondse opslag met specifieke 
voorschriften te worden aangevuld en dient 
deze ook voor andere dan ondergrondse
opslag verplichten zijn.

veiligheidsbeoordeling voor ondergrondse 
opslag ook voor bovengrondse, herwinbare 
opslag verplichten zijn.

Or. en

Motivering

Deze wijziging sluit aan op de wijziging van artikel 3 door dezelfde auteur. De opslag van
vloeibaar kwik in mijnen schept het risico dat deze oplossing feitelijk als definitieve 
verwijdering dient. Dit is onaanvaardbaar en in strijd met de veiligheidsbepalingen van de 
afvalrichtlijn. Opslag mag alleen tijdelijk zijn en bovengronds en op herwinbare wijze 
plaatsvinden.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 36
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) De chooralkali-industrie dient alle 
relevante gegevens inzake de verwijdering 
van kwikcellen in hun fabrieken te doen 
toekomen aan de Europese Commissie en 
de bevoegde autoriteiten in de 
desbetreffende lidstaten, om de 
tenuitvoerlegging van deze verordening te 
vergemakkelijken. De industriesectoren die 
kwik winnen uit de reiniging van aardgas 
of als bijproduct van het winnen en smelten 
van non-ferro metalen dienen eveneens 
relevante gegevens te doen toekomen aan 
de Europese Commissie en de bevoegde 
autoriteiten in de desbetreffende lidstaten. 
De Commissie dient deze gegevens 
openbaar te maken.

Or. en

Motivering

De chlooralkali-industrie heeft vrijwillig toegezegd aan de Europese Commissie gegevens te 
verschaffen over de verwijdering van kwikcellen. Deze gegevens zijn echter van cruciaal 
belang voor de tenuitvoerlegging van deze verordening en moeten dan ook in de verordening 
worden opgenomen. Hetzelfde moet gelden voor andere industriesectoren die kwik winnen. 
De gegevens moeten worden overhandigd aan de Europese Commissie en de bevoegde 
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autoriteiten van de desbetreffende lidstaten, en moeten openbaar zijn overeenkomstig de 
verordening over de toegang tot milieuzaken bij de communautaire instellingen.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 37
Overweging 8

(8) Er dient een uitwisseling van informatie 
te worden georganiseerd om te beoordelen 
of er wellicht aanvullende maatregelen op 
het gebied van de uitvoer en opslag van 
kwik nodig zijn, waarbij de regels
betreffende de mededinging van het Verdrag 
en met name artikel 81 onverlet blijven.

(8) Er dient een uitwisseling van informatie
met alle belanghebbenden te worden 
georganiseerd om te beoordelen of er 
wellicht aanvullende maatregelen op het 
gebied van invoer, uitvoer, tijdelijke opslag 
en definitieve verwijdering van kwik, de 
verbindingen ervan en kwikhoudende 
producten nodig zijn, waarbij de regels 
betreffende de mededinging van het Verdrag 
en met name artikel 81 onverlet blijven.

Or. en

Motivering

Alle belanghebbenden dienen deel te nemen aan de uitwisseling van informatie met het oog 
op de eventuele behoefte aan aanvullende maatregelen. Deze moet ook betrekking hebben op 
de invoer en de definitieve verwijdering van kwik en op de bepalingen inzake 
kwikverbindingen en kwikhoudende producten. 

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 38
Overweging 9

(9) De lidstaten dienen informatie te 
verstrekken over de voor opslaginstallaties 
afgegeven vergunningen en over de 
toepassing en markteffecten van dit 
instrument teneinde te zijner tijd een 
evaluatie van het instrument mogelijk te 
maken.

(9) De lidstaten dienen informatie te 
verstrekken over de voor tijdelijke 
opslaginstallaties afgegeven vergunningen 
en over de toepassing en markteffecten van 
dit instrument teneinde te zijner tijd een 
evaluatie van het instrument mogelijk te 
maken.

Or. en
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Motivering

De opslag van kwik mag slechts van tijdelijke aard zijn.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 39
Overweging 12

(12)Deze verordening bevat bepalingen die 
verband houden met de handel en 
bepalingen die worden ingegeven door 
milieubeleidoverwegingen. Artikel 1 houdt 
verband met de handel en is derhalve op 
artikel 133 van het Verdrag gebaseerd, 
terwijl de overige artikelen op artikel 175, 
lid 1, gebaseerd zijn.

(12) Deze verordening bevat bepalingen die 
verband houden met overwegingen inzake 
de bescherming van de gezondheid van de 
mens en het milieu. 

Or. en

Motivering

Een dubbele rechtsgrondslag is niet gerechtvaardigd. De Commissie vermeldt zelf in de 
toelichting dat de maatregel uitgaat van de bescherming van de gezondheid van de mens en 
het milieu (Art. 175 van het Verdrag) en niet van handelspolitieke overwegingen (art. 133 van 
het Verdrag). Voorts is de verwijzing naar de recente uitspraak van het Hof van Justitie 
inzake het verdrag van Rotterdam ter verdediging van de dubbele rechtsgrondslag niet van 
toepassing. Het Verdrag van Rotterdam stelt een handelssysteem vast - in de onderhavige 
verordening is sprake van een handelsverbod, een geheel andere zaak.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 40
Overweging 12

(12) Deze verordening bevat bepalingen die 
verband houden met de handel en 
bepalingen die worden ingegeven door 
milieubeleidoverwegingen. Artikel 1 houdt 
verband met de handel en is derhalve op 
artikel 133 van het Verdrag gebaseerd, 
terwijl de overige artikelen op artikel 175, 
lid 1, gebaseerd zijn.

(12) Deze verordening bevat bepalingen die 
verband houden met de handel en 
bepalingen die worden ingegeven door 
milieubeleid- en 
volkgezondheidsoverwegingen. Artikel 1 
houdt verband met de handel en is derhalve 
op artikel 133 van het Verdrag gebaseerd, 
terwijl de overige artikelen op artikel 175, 
lid 1, gebaseerd zijn.
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Or. pl

Motivering

Het volksgezondheidsbeleid is in deze verordening van even groot belang als het 
milieubeleid.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 41
Overweging 13

(13) De doelstelling om de blootstelling aan 
kwik door middel van een uitvoerverbod en 
een opslagverplichting te verlagen kan, gelet 
op de effecten op het verkeer van goederen 
en het functioneren van de 
gemeenschappelijke markt alsmede de 
grensoverschrijdende aard van 
kwikverontreiniging, niet voldoende door de 
lidstaten worden verwezenlijkt en kan 
derhalve uitsluitend op communautair 
niveau worden verwezenlijkt. De 
Gemeenschap kan derhalve overeenkomstig 
het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan wat nodig 
is om deze doelstelling te verwezenlijken,

(13) De doelstelling om de blootstelling aan 
kwik door middel van een uitvoerverbod en 
een tijdelijke opslagverplichting, alvorens 
wordt overgegaan tot definitieve 
verwijdering in vaste vorm, te verlagen kan, 
gelet op de effecten op het verkeer van 
goederen en het functioneren van de 
gemeenschappelijke markt alsmede de 
grensoverschrijdende aard van 
kwikverontreiniging, niet voldoende door de 
lidstaten worden verwezenlijkt en kan 
derhalve uitsluitend op communautair 
niveau worden verwezenlijkt. De 
Gemeenschap kan derhalve overeenkomstig 
het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan wat nodig 
is om deze doelstelling te verwezenlijken,

Or. en

Motivering

Metallisch kwik is vloeibaar. Er dient duidelijkheid over te bestaan dat de opslag van 
vloeibaar kwik alleen aanvaardbaar is als deze van tijdelijke aard is. De definitieve 
verwijdering dient alleen te geschieden in vaste vorm. Er worden thans commerciële 
processen ontwikkeld om metallisch kwik te verharden. Deze processen kunnen waarschijnlijk 
binnen enkele jaren gerealiseerd worden.
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Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 42
Artikel 1

De uitvoer van metallisch kwik (Hg, CAS-
nr. 7439-97-6) uit de Gemeenschap wordt 
met ingang van 1 juli 2011 verboden.

De uitvoer van metallisch kwik (Hg, CAS-
nr. 7439-97-6) uit de Gemeenschap wordt 
met ingang van 1 januari 2008 verboden.

Or. de

Motivering

Hoe langer het verbod tot uitvoer van kwik wordt uitgesteld, hoe meer kwik uitgevoerd kan 
worden. 

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 43
Artikel 1

De uitvoer van metallisch kwik (Hg, CAS-
nr. 7439-97-6) uit de Gemeenschap wordt 
met ingang van 1 juli 2011 verboden.

De uitvoer van metallisch kwik (Hg, CAS-
nr. 7439-97-6), zwavelkwikerts en 
kwikverbindingen met een 
kwikconcentratie boven 5% per 
gewichtspercent, uit de Gemeenschap wordt 
met ingang van 1 juli 2008 verboden.

Or. en

Motivering

Kwik en de kwikverbindingen zijn bijzonder toxisch voor mens en dier. Kwikverbindingen met 
een kwikgehalte van meer dan 5% en zwavelkwikerts moeten eveneens in het verbod worden 
opgenomen ter voorkoming van de indirecte uitvoer van kwik.

De chlooralkali-industrie beschikt over de grootste kwikvoorraden. Volgens het PARCOM-
besluit 90/3, moeten kwikcellen in die sector tot 2010 worden afgebouwd. Wachten met het 
uitvoerverbod tot 2011 is cynisch te noemen, omdat alle kwikafval tot die datum nog 
uitgevoerd zou kunnen worden, met vaak verwoestende gevolgen in derde landen (dagbouw 
bij goudmijnen).
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Amendement ingediend door Dan Jørgensen en Åsa Westlund

Amendement 44
Artikel 1

De uitvoer van metallisch kwik (Hg, CAS-
nr. 7439-97-6) uit de Gemeenschap wordt 
met ingang van 1 juli 2011 verboden.

De uitvoer van metallisch kwik (Hg, CAS-
nr. 7439-97-6), zwavelkwikerts en 
kwikverbindingen met een kwikgehalte van 
meer dan 1% per gewichtspercent, uit de 
Gemeenschap wordt met ingang van 1 juli 
2008 verboden.

Or. en

Motivering

Deze wetgeving dient ook een uitvoerverbod te omvatten van zwavelkwik en 
kwikverbindingen. Kwik is één van de gevaarlijkste metallische elementen. Aangezien de Unie 
de grootste exporteur van kwik ter wereld is, moet het verbod zo spoedig mogelijk van kracht 
wordt, en uiterlijk op 1 juli 2008.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 45
Artikel 1

De uitvoer van metallisch kwik (Hg, CAS-
nr. 7439-97-6) uit de Gemeenschap wordt 
met ingang van 1 juli 2011 verboden.

De uitvoer van metallisch kwik (Hg, CAS-
nr. 7439-97-6), zwavelkwikerts en kalomel 
(CAS RN 10112-91-1), uit de Gemeenschap 
wordt met ingang van 1 juli 2010 verboden.

Or. en

Motivering

Teneinde de uitvoer van kwik en mineralen van kwik te reduceren, moet ook de uitvoer van 
zwavelkwikerts worden verboden. De conversie van metallisch kwik tot kalomel is goedkoop 
en haalbaar, kalomel kan gemakkelijk worden verwerkt tot metallisch kwik op plaatsen buiten 
de Unie, daarom moet ook de uitvoer van kalomel worden verboden.

In de resolutie van het Europees Parlement over de communautaire strategie voor kwik 
(2005/2050(INI)) die in maart 2006 werd aangenomen, wordt gevraagd om een uitvoerverbod 
met ingang van 2010.
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Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 46
Artikel 1

De uitvoer van metallisch kwik (Hg, CAS-
nr. 7439-97-6) uit de Gemeenschap wordt 
met ingang van 1 juli 2011 verboden.

De uitvoer van metallisch kwik (Hg, CAS-
nr. 7439-97-6), zwavelkwikerts en 
kwikverbindingen uit de Gemeenschap 
wordt met ingang van 1 juli 2010 verboden.

Or. en

Amendement ingediend door Dan Jørgensen en Åsa Westlund

Amendement 47
Artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis
De uitvoer van kwikhoudende producten 
die binnen de EU niet in de handel mogen 
worden gebracht, wordt met ingang van 1 
juli 2008 verboden.

Or. en

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 48
Artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis
De uitvoer van kwikhoudende producten 
die in de EU niet in de handel mogen 
worden gebracht, wordt met ingang van 1 
januari 2009 verboden. 

Or. en

Motivering

Zelfde formulering als in de richtlijn voor meetapparatuur.
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Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 49
Artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis
De uitvoer van kwikhoudende producten 
die binnen de EU niet mogen worden 
verkocht of gedistribueerd, wordt met 
ingang van 1 januari 2010 verboden.

Or. en

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 50
Artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis
De invoer in de Gemeenschap van 
metallisch kwik (Hg. CAS RN 7439-97-6), 
zwavelkwikerts en kwikverbindingen met 
een kwikgehalte van meer dan 5% per 
gewichtsprocent wordt met ingang van 1 
juli 2008 verboden.

Or. en

Motivering

Het uitvoerverbod moet worden aangevuld met een soortgelijk invoerverbod, dat gelijktijdig 
van kracht wordt.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 51
Artikel 1 ter (nieuw)

Artikel 1 ter
De invoer in de Gemeenschap van 
metallisch kwik (Hg. CAS RN 7439-97-6), 
zwavelkwikerts en kwikverbindingen wordt 
met ingang van 1 januari 2010 verboden.
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Or. en

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 52
Artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis
De invoer in de Gemeenschap van 
metallisch kwik (Hg. CAS RN 7439-97-6), 
zwavelkwikerts en kalomel (CAS RN 
10112-91-1) wordt met ingang van 1 juli 
2010 verboden.
De lidstaten moeten in hun eigen behoefte 
aan kwik voorzien door herwinning uit 
afval en grondstoffen 

Or. en

Motivering

Het verbod op de invoer van kwik zorgt ervoor dat de behoefte van de Unie aan kwik wordt 
gedekt door herwinning uit afvalstoffen en grondstoffen. 

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 53
Artikel 2

Met ingang van de in artikel 1 vermelde 
datum worden metallisch kwik dat niet 
langer in de chlooralkali-industrie wordt 
gebruikt, kwik dat bij de reiniging van 
aardgas ontstaat en kwik dat bij de winning 
en het smelten van non-ferrometalen als 
bijproduct ontstaat, zonder wijziging in de 
hoedanigheid en concentratie op een voor de 
gezondheid van de mens en het milieu 
veilige manier opgeslagen.

Met ingang van de in artikel 1 vermelde 
datum worden metallisch kwik dat niet 
langer in de chlooralkali-industrie wordt 
gebruikt of is onttrokken aan 
zwavelkwikerts, kwik dat bij de reiniging 
van aardgas wordt gewonnen en kwik dat bij 
de winning en het smelten van non-
ferrometalen als bijproduct wordt 
gewonnen, zonder wijziging in de 
hoedanigheid en concentratie op een voor de 
gezondheid van de mens en het milieu 
veilige manier tijdelijk opgeslagen, alvorens 
tot definitieve verwijdering in vaste vorm 
wordt overgegaan.
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Or. en

Motivering

Aanzienlijke hoeveelheden zwavelkwikerts zijn al onttrokken, maar nog niet verwerkt. Om te 
voorkomen dat er nog meer kwik in de handel komt door onttrekking van kwik aan het eigen 
erts, dient de opslagplicht tot dergelijk kwik te worden uitgebreid. 

Metallisch kwik is vloeibaar. Er dient duidelijkheid over te bestaan dat de opslag van 
vloeibaar kwik alleen aanvaardbaar is als deze van tijdelijke aard is. De definitieve 
verwijdering dient alleen te geschieden in vaste vorm. Er worden thans commerciële 
processen ontwikkeld om metallisch kwik te verharden. Deze processen kunnen waarschijnlijk 
binnen enkele jaren gerealiseerd worden.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen en Åsa Westlund

Amendement 54
Artikel 2

Met ingang van de in artikel 1 vermelde 
datum worden metallisch kwik dat niet 
langer in de chlooralkali-industrie wordt 
gebruikt, kwik dat bij de reiniging van 
aardgas ontstaat en kwik dat bij de winning 
en het smelten van non-ferrometalen als 
bijproduct ontstaat, zonder wijziging in de 
hoedanigheid en concentratie op een voor de 
gezondheid van de mens en het milieu 
veilige manier opgeslagen.

Met ingang van de in artikel 1 vermelde 
datum zorgen de lidstaten ervoor dat 
metallisch kwik dat niet langer in de 
chlooralkali-industrie wordt gebruikt of 
onttrokken wordt uit zwavelkwikerts, kwik 
dat bij de reiniging van aardgas wordt 
gewonnen en kwik dat bij de winning en het 
smelten van non-ferrometalen als bijproduct 
wordt gewonnen, zonder wijziging in de 
hoedanigheid en concentratie op een voor de 
gezondheid van de mens en het milieu 
veilige manier worden opgeslagen en 
eventueel binnen de Gemeenschap 
verwijderd, in installaties die daarvoor 
bestemd zijn, met een veiligheidsevaluatie 
en de benodigde vergunning, ingevolge 
deze verordening.

Or. en

Motivering

De technologie voor een veilige verwijdering van vloeibaar kwik is nog niet beschikbaar 
voor commerciële doeleinden. Derhalve dient overwogen te worden dat opslag van vloeibaar 
kwik op het ogenblik slechts van tijdelijke aard is. Zodra de technologie beschikbaar is, moet 
het tijdelijk opgeslagen metallisch kwik op veilige wijze binnen de Gemeenschap worden 
verwijderd.
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Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 55
Artikel 2

Met ingang van de in artikel 1 vermelde 
datum worden metallisch kwik dat niet 
langer in de chlooralkali-industrie wordt 
gebruikt, kwik dat bij de reiniging van 
aardgas ontstaat en kwik dat bij de winning 
en het smelten van non-ferrometalen als 
bijproduct ontstaat, zonder wijziging in de 
hoedanigheid en concentratie op een voor de 
gezondheid van de mens en het milieu 
veilige manier opgeslagen.

Met ingang van de in artikel 1 vermelde 
datum zullen de lidstaten ervoor zorgen dat 
metallisch kwik dat niet langer in de 
chlooralkali-industrie wordt gebruikt of 
wordt onttrokken aan zwavelkwikerts, kwik 
dat bij de reiniging van aardgas wordt 
gewonnen en kwik dat bij de winning en het 
smelten van non-ferrometalen als bijproduct 
wordt gewonnen, zonder wijziging in de 
hoedanigheid en concentratie op een voor de 
gezondheid van de mens en het milieu 
veilige manier worden opgeslagen in 
adequate installaties die daarvoor bestemd 
zijn en waarvoor, ingevolge deze 
verordening, een veiligheidsbeoordeling en 
een relevante vergunning is afgegeven. 
Voordat andere alternatieven aan bod 
komen, moet de mogelijkheid overwogen 
worden een centrale locatie aan te wijzen 
voor de veilige opslag van bestaande 
voorraden metallisch kwik of metallisch 
kwik dat door de Europese industrie als 
bijproduct wordt geproduceerd.

Or. es

Motivering

Sluit aan op de benadering van het Parlement in zijn resolutie van 14 mei 2006 over de 
communautaire strategie inzake kwik.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 56
Artikel 2

Met ingang van de in artikel 1 vermelde 
datum worden metallisch kwik dat niet 
langer in de chlooralkali-industrie wordt 

Met ingang van de in artikel 1 vermelde 
datum worden metallisch kwik dat niet 
langer in de chlooralkali-industrie wordt 
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gebruikt, kwik dat bij de reiniging van 
aardgas ontstaat en kwik dat bij de winning 
en het smelten van non-ferrometalen als 
bijproduct ontstaat, zonder wijziging in de 
hoedanigheid en concentratie op een voor de 
gezondheid van de mens en het milieu 
veilige manier opgeslagen.

gebruikt, kwik dat bij de reiniging van 
aardgas ontstaat en kwik dat bij de winning 
en het smelten van non-ferrometalen als 
bijproduct ontstaat, zonder wijziging in de 
hoedanigheid en concentratie op een voor de 
gezondheid van de mens en het milieu 
veilige manier getransporteerd en 
opgeslagen.

Or. pl

Motivering

Vaak vormen zowel opslag als transport met adequate veiligheidsvoorzieningen een 
integraal onderdeel van de operaties van de chlooralkali-, mijnbouw- en smeltindustrie, 
waarvan een van de doelstellingen is de ongunstige gevolgen van kwik op het milieu en de 
gezondheid van de mens tot een minimum te beperken.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez en Miguel Angel Martínez Martínez

Amendement 57
Artikel 2 bis (nieuw)

Artikel 2 bis
Voordat andere alternatieven aan bod 
komen, moet de mogelijkheid overwogen 
worden gebruik te maken van Almadén 
voor de veilige opslag van bestaande 
voorraden metallisch kwik of metallisch 
kwik dat door de Europese industrie als 
bijproduct wordt geproduceerd, maar niet 
voor kwikhoudende artikelen, die tot afval 
zijn geworden; en zo gebruik te maken van 
de infrastructuur, het arbeidspotentieel en 
de technische deskundigheid die aldaar 
voorhanden zijn.

Or. es

Motivering

Kwik moet veilig worden opgeslagen overeenkomstig de regels van veilig langetermijnbeheer 
van het milieu. Het Parlement heeft er zelf in zijn resolutie over de communautaire strategie 
inzake kwik al op gewezen dat overwogen moet worden Almadén te gebruiken voor de veilige 
opslag van de bestaande voorraden metallisch kwik of metallisch kwik dat ontstaat als 
bijproduct van de industrie in geheel Europa maar niet van kwikhoudende producten die tot 
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afval zijn geworden, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de infrastructuur, het 
arbeidspotentieel en de technische deskundigheid die aldaar voorhanden zijn. 

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 58
Artikel 2 bis (nieuw)

Artikel 2 bis
Definitieve verwijdering van vloeibaar kwik 
is verboden.

Or. en

Motivering

De veiligheidsevaluatie voor ondergrondse opslag volgens Besluit 2003/33/EG toont 
duidelijk aan dat voor de acceptatie van afval bij de beoordeling van de gevaren op lange 
termijn van afvalstorting, geen rekening mag worden gehouden met de bekleding van 
containers en opslagruimtes, wegens hun beperkte levensduur.

De definitieve verwijdering van metallisch kwik in vloeibare vorm is dan ook 
onaanvaardbaar. Omwille van de duidelijkheid moet dit expliciet in de verordening worden 
bepaald. Er worden thans commerciële processen ontwikkeld om metallisch kwik te 
verharden. Deze processen kunnen waarschijnlijk binnen enkele jaren gerealiseerd worden.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 59
Artikel 3, lid 1, alinea 1

1. In afwijking van artikel 5, lid 3, onder a), 
van Richtlijn 1999/31/EG mag metallisch 
kwik dat als afval wordt beschouwd, in een 
adequate insluiting worden opgeslagen in:

1. In afwijking van artikel 5, lid 3, onder a), 
van Richtlijn 1999/31/EG zal metallisch 
kwik dat als afval wordt beschouwd, in een 
adequate insluiting tijdelijk worden 
opgeslagen in:

a) een ondergrondse zoutmijn die voor de 
opslag van afval is aangepast of
b) een installatie die uitsluitend bestemd is
voor en uitgerust is voor de tijdelijke opslag 
van metallisch kwik voordat dit definitief 
wordt verwijderd.

bovengrondse installaties die uitsluitend 
bestemd zijn voor en uitgerust zijn voor de 
tijdelijke opslag van metallisch kwik in 
herwinbare vorm, voordat dit definitief in 
vaste vorm wordt verwijderd.
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Or. en

Motivering

Uit het voorstel blijkt niet of de Commissie probeert ruimte te bieden voor de opslag van 
metallisch kwik in ondergrondse zoutmijnen of voor de definitieve verwijdering daarin. Al te 
vaak krijgt de opslag in mijnen in feite een permanent karakter. Uit het oog, uit het hart! De 
definitieve verwijdering van vloeibaar kwik in mijnen is echter niet acceptabel en duidelijk in 
strijd met Besluit 2003/33/EG waarin wordt bepaald dat wanneer sprake is van ondergrondse 
opslag van afval geen rekening mag worden gehouden met de bekleding van kisten en ruimtes
bij de beoordeling van de lange termijn risico's van de verwijdering van afval, omdat deze 
een beperkte levensduur heeft.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 60
Artikel 3, lid 1, letter a)

a) een ondergrondse zoutmijn die voor de 
opslag van afval is aangepast of

a) een ondergrondse installatie die voor de 
opslag van kwikafval is aangepast of

Or. en

Motivering

De opslag van kwikafval in zoutmijnen is wellicht niet haalbaar, maar andere locaties als 
anhydriet- of kwikmijnen zijn wellicht beschikbaar en geschikt; met wat meer flexibiliteit 
kunnen deze opties soelaas bieden.

Amendement ingediend door Martin Callanan

Amendement 61
Artikel 3, lid 1, letter b bis) (nieuw)

b bis) een in het kader van de IPPC-
Richtlijn nr. 96/61/EG toegelaten installatie 
voor de productie van chloor (sectie 4.2(a))
van Bijlage I bij genoemde richtlijn) en 
ingericht, als onderdeel van de toegelaten 
installatie, voor de tijdelijke opslag van 
metallisch kwik, voordat definitieve 
verwijdering plaatsvindt.

Or. en
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Motivering

Chlor-alkali plants will need to be able store mercury on site until completion of their 
conversion to non-mercury production, whilst ensuring decommissioned tanks are mercury-
free and to top up the continuing mercury cells. Further, if suitable underground sites prove 
unavailable, the only other feasible option will be to store the waste mercury above-ground, 
at a facility subject to control under the Integrated Pollution and Control (IPPC) Directive 
(96/61/EC), but there are issues as to how long the mercury could remain there. An 
additional derogation is therefore needed, to allow waste mercury to be stored at another 
type of dedicated facility for more than a year.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 62
Artikel 3, lid 2

2. In afwijking van artikel 11, lid 1, onder a), 
van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het
Europees Parlement en de Raad kunnen de 
voor verzending en bestemming bevoegde 
instanties niet op grond van de motivering 
dat het geplande transport of de geplande 
verwijdering niet in overeenstemming zou 
zijn met maatregelen die zijn genomen om 
de beginselen van nabijheid, voorrang voor 
nuttige toepassing en zelfverzorging in 
praktijk te brengen, bezwaren indienen tegen 
transporten van metallisch kwik dat als afval 
wordt beschouwd.

2. In afwijking van artikel 11, lid 1, onder a), 
van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad kunnen de 
voor verzending en bestemming bevoegde 
instanties niet op grond van de motivering 
dat het geplande transport niet in 
overeenstemming zou zijn met maatregelen 
die zijn genomen om de beginselen van 
nabijheid, voorrang voor nuttige toepassing 
en zelfverzorging in praktijk te brengen, 
bezwaren indienen tegen transporten van 
metallisch kwik dat als afval wordt 
beschouwd en dat bestemd is voor tijdelijke 
opslag..

Or. en

Motivering

De definitieve verwijdering van metallisch kwik mag alleen geschieden in vaste vorm. 
Dergelijke processen zijn pas over enkele jaren beschikbaar. Tot die tijd mogen transporten 
van metallisch kwik alleen plaatsvinden in verband met tijdelijke opslag.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 63
Artikel 4, lid 1

1. De veiligheidsbeoordeling die schrappen
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overeenkomstig Beschikking 2003/33/EG 
moet worden uitgevoerd voor de opslag in 
een ondergrondse zoutmijn die voor de 
opslag van afval is aangepast, bestrijkt met 
name de aanvullende risico's die een gevolg 
zijn van de aard en het gedrag op lange 
termijn van het metallisch kwik en de 
insluiting daarvan.

Or. en

Motivering

Maar al te vaak krijgt de opslag in ondergrondse mijnen een blijvend karakter. Uit het oog, 
uit het hart! De definitieve verwijdering van vloeibaar kwik is echter onaanvaardbaar en 
duidelijk in strijd met Beschikking 2003/33/EG die bepaalt dat voor de acceptatie van afval in 
ondergrondse opslag bij de beoordeling van de lange termijn risico's van het storten van 
afval geen rekening mag worden gehouden met de bekleding van kisten en opslagruimtes,
wegens de beperkte levensduur. Gezien het verbod op een dergelijke definitieve verwijdering, 
is goedkeuring van de veiligheidsbeoordeling in Beschikking 2003/33/EG onnodig. 

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 64
Artikel 4, lid 2

2. Voor de tijdelijke opslag in een installatie 
die uitsluitend bestemd is voor en uitgerust 
is voor de opslag van metallisch kwik, wordt 
een veiligheidsbeoordeling uitgevoerd en bij 
de bevoegde instantie ingediend die 
bescherming van het milieu waarborgt op 
een niveau dat gelijkwaardig is aan het door 
Beschikking 2003/33/EG gewaarborgde 
niveau.

2. Voor de tijdelijke opslag in een 
bovengrondse installatie die uitsluitend 
bestemd is voor en uitgerust is voor de
tijdelijke opslag van metallisch kwik in 
herwinbare vorm, wordt een 
veiligheidsbeoordeling uitgevoerd en bij de 
bevoegde instantie ingediend die 
bescherming van het milieu waarborgt op 
een niveau dat gelijkwaardig is aan het door 
Beschikking 2003/33/EG gewaarborgde 
niveau.

Or. en

Motivering

Er dient duidelijk te worden gespecificeerd dat tijdelijke opslag van metallisch kwik 
bovengronds moet plaatsvinden in herwinbare vorm, zodat het later na verharding definitief 
kan worden verwijderd.
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Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 65
Artikel 4, lid 2

2. Voor de tijdelijke opslag in een installatie 
die uitsluitend bestemd is voor en uitgerust 
is voor de opslag van metallisch kwik, wordt 
een veiligheidsbeoordeling uitgevoerd en bij 
de bevoegde instantie ingediend die 
bescherming van het milieu waarborgt op 
een niveau dat gelijkwaardig is aan het door 
Beschikking 2003/33/EG gewaarborgde 
niveau.

2. Voor de tijdelijke opslag in een installatie 
die uitsluitend bestemd is voor en uitgerust 
is voor de opslag van metallisch kwik, wordt 
een veiligheidsbeoordeling uitgevoerd en bij 
de bevoegde instantie ingediend die de
bescherming van de gezondheid en van het 
milieu waarborgt op een niveau dat 
gelijkwaardig is aan het door Beschikking 
2003/33/EG gewaarborgde niveau.

Or. pl

Motivering

De bescherming van de gezondheid is in deze verordening van even groot belang als de 
bescherming van het milieu. De veiligheidsbeoordeling moet daarom ook de gevolgen van 
kwik voor de gezondheid omvatten.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 66
Artikel 4, lid 3

3. In de in de artikelen 8 en 9 van Richtlijn 
1999/31/EG bedoelde vergunning voor de 
ondergrondse zoutmijn of de installatie die 
uitsluitend bestemd is voor en uitgerust is 
voor de tijdelijke opslag van metallisch 
kwik, worden voorschriften opgenomen 
voor een periodieke visuele inspectie van de 
houders en de installatie van adequate 
apparatuur voor de detectie van dampen om 
eventuele lekkages te signaleren.

3. In de in de artikelen 8 en 9 van Richtlijn 
1999/31/EG bedoelde vergunning voor de 
bovengrondse installatie die uitsluitend 
bestemd is voor en uitgerust is voor de 
tijdelijke opslag van metallisch kwik, 
worden voorschriften opgenomen voor een 
periodieke visuele inspectie van de houders 
en de installatie van adequate apparatuur 
voor de detectie van dampen om eventuele 
lekkages te signaleren. Het kwik moet 
herwinbaar zijn met het oog op een veilige 
definitieve verwijdering.

Or. en
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Motivering

De tijdelijke opslag van metallisch kwik dient niet in ondergrondse zoutmijnen plaats te 
vinden. Het kwik mag alleen in herwinbare vorm bovengronds worden opgeslagen zodat op 
een later tijdstip, na verharding, de definitieve verwijdering kan plaatsvinden.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 67
Artikel 4, lid 3

3. In de in de artikelen 8 en 9 van Richtlijn 
1999/31/EG bedoelde vergunning voor de 
ondergrondse zoutmijn of de installatie die 
uitsluitend bestemd is voor en uitgerust is 
voor de tijdelijke opslag van metallisch 
kwik, worden voorschriften opgenomen 
voor een periodieke visuele inspectie van de 
houders en de installatie van adequate 
apparatuur voor de detectie van dampen om 
eventuele lekkages te signaleren.

3. In de in de artikelen 8 en 9 van Richtlijn 
1999/31/EG bedoelde vergunning voor de 
ondergrondse zoutmijn of de installatie die 
uitsluitend bestemd is voor en uitgerust is 
voor de tijdelijke opslag van metallisch 
kwik, worden voorschriften opgenomen 
voor een permanente visuele en analytische 
inspectie van de houders en de installatie 
van adequate apparatuur voor de detectie 
van dampen om eventuele lekkages te 
signaleren.

Or. es

Motivering

De inspectie van de opslaginstallaties moet een permanent karakter hebben. Een periodieke 
inspectie is onvoldoende.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 68
Artikel 4 bis (nieuw)

Artikel 4 bis
Tijdens de tijdelijke opslag berust de 
verantwoordelijkheid voor veilige opslag bij 
de eigenaar van de opslaginstallatie. De 
lidstaten stichten een fonds zodat er 
financiële reserves beschikbaar zijn voor de 
veilige definitieve verwijdering van kwik. 
Het fonds wordt volledig gefinancierd uit 
financiële bijdragen van de chlooralkali-
industrie, die evenredig zijn aan de 
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hoeveelheid kwik die voor tijdelijke opslag 
wordt aangeboden.
Bedrijven die kwik aanbieden dat bij de 
reiniging van aardgas wordt gewonnen en 
kwik dat bij de winning en het smelten van 
non-ferrometalen als bijproduct wordt 
gewonnen, leveren eveneens een 
evenredige bijdrage aan dit fonds.
Wanner het kwik, overeenkomstig artikel 5, 
in vaste vorm wordt aangeboden voor 
definitieve verwijdering, dragen de lidstaten 
de administratieve verantwoordelijkheid 
voor de verwijdering.

Or. es

Motivering

Dit amendement sluit aan op de benadering van het Parlement in zijn resolutie van 14 maart 
2006 over de communautaire strategie inzake kwik.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 69
Artikel 4 bis (nieuw)

Artikel 4 bis
Tijdens de tijdelijke opslag berust de 
verantwoordelijkheid voor veilige opslag bij 
de eigenaar van de opslaginstallatie. De 
lidstaten stichten een fonds zodat er 
financiële reserves beschikbaar zijn voor de 
veilige definitieve verwijdering van kwik. 
Het fonds wordt volledig gefinancierd uit 
door de chlooralkali-industrie betaalde 
heffingen, die evenredig zijn aan de 
hoeveelheid kwik die voor tijdelijke opslag 
wordt aangeboden. Wanner het kwik wordt 
aangeboden in vaste vorm voor de 
definitieve verwijdering, dragen de lidstaten 
de administratieve verantwoordelijkheid 
voor de verwijdering.

Or. en
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Motivering

In overeenstemming met het beginsel "de vervuiler betaalt" berust de financiële 
verantwoordelijkheid voor de veilige definitieve verwijdering bij de producenten van het 

afvalkwik. 

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 70
Artikel 4 ter (nieuw)

Artikel 4 ter
1. De ondernemingen in de chlooralkali-
industrie doen de Europese Commissie en 
de bevoegde autoriteiten in de lidstaten 
onderstaande gegevens toekomen die 
verband houden met de ontmanteling van 
kwik in een bepaald jaar: 
– een zo nauwkeurig mogelijke raming van 
de totale hoeveelheid kwik, die nog in 
gebruik is,
– de hoeveelheid kwik die als gevolg van 
sluiting of omschakeling van chlooralkali-
fabrieken is geborgen, 
– de hoeveelheid die naar individuele 
tijdelijke opslaginstallaties is 
getransporteerd,
– bijzonderheden over locatie en omgeving 
van alle opslaginstallaties,
– overbrenging naar andere chlooralkali-
fabrieken in de Europese Unie voor de 
behandeling van resterende cellen,
– de hoeveelheid die tijdelijk is opgeslagen 
onder verantwoordelijkheid van de 
oorspronkelijke eigenaar voor de 
behandeling van resterende cellen,
2. De ondernemingen in de 
industriesectoren die kwik winnen uit de 
reiniging van aardgas of als bijproduct bij 
de winning en het smelten van non-
ferrometalen doen aan de Europese 
Commissie en de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten onderstaande gegevens 
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toekomen die verband houden met het in 
een bepaald jaar gewonnen kwik:
– de hoeveelheid gewonnen kwik,
– de hoeveelheid die wordt aangeboden 
voor individuele tijdelijke opslag,
– bijzonderheden over locatie en omgeving 
van alle opslaginstallaties. 
3. De desbetreffende ondernemingen 
zenden de in de leden 1 en 2 bedoelde 
gegevens voor het eerst uiterlijk op 31 mei 
2.... * en vervolgens ieder jaar, uiterlijk op 
31 mei van dat jaar. 
4. De Commissie maakt de in lid 3 bedoelde 
gegevens openbaar in overeenstemming 
met Verordening (EG) nr. 1367/2006.

_________
* Het jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

De chlooralkali-industrie heeft vrijwillig toegezegd aan de Europese Commissie gegevens te 
verschaffen over de verwijdering van kwikcellen. Deze gegevens zijn echter van cruciaal 
belang voor de tenuitvoerlegging van deze verordening en moeten dan ook in de verordening 
worden opgenomen. Hetzelfde moet gelden voor andere industriesectoren die kwik winnen. 
De gegevens moeten worden overhandigd aan de Europese Commissie en de bevoegde 
autoriteiten van de desbetreffende lidstaten, en moeten openbaar zijn overeenkomstig de 
verordening over de toegang tot milieuaangelegenheden bij de communautaire instellingen.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 71
Artikel 5

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

De Commissie organiseert, uiterlijk op 30 
juni 2010 een uitwisseling van informatie 
tussen de lidstaten en de belanghebbenden. 

Bij deze uitwisseling van informatie wordt 
met name onderzocht of het wellicht nodig 
is het uitvoerverbod tot kwikverbindingen 

Bij deze uitwisseling van informatie wordt 
met name onderzocht of het nodig is de 
opslagverplichting tot metallisch kwik uit 



PE 386.671v01-00 28/34 AM\660672NL.doc

NL

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.

andere bronnen uit te breiden en uiterste 
termijnen vast te stellen voor de opslag in
een ondergrondse mijn of een
bovengrondse installatie die specifiek 
bestemd is voor en uitgerust is voor de 
tijdelijke opslag van metallisch kwik.

De informatie-uitwisseling zal leiden tot 
een analyse van het plan Almadén geschikt 
te maken als locatie voor de veilige opslag 
van aanwezige voorraden van metallisch 
kwik of van metallisch kwik dat ontstaat als 
bijproduct van de Europese industrie, 
overeenkomstig artikel 2 van deze 
verordening

Or. es

Motivering

Dit amendement sluit aan op de resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2006 
over de communautaire strategie inzake kwik.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 72
Artikel 5

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

De Commissie organiseert een regelmatige
uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten en de betrokken belanghebbenden.
De uitwisseling van informatie dient 
tenminste één maal per jaar plaats te 
vinden. Voor het eerst uiterlijk op 30 juni 
2009.

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 informatie wordt 
met name onderzocht of het nodig is het 
uitvoerverbod tot kwikverbindingen met een 
kwikgehalte onder 5% per gewichtsprocent 
uit te breiden, de tijdelijke 
opslagverplichting tot metallisch kwik uit 
andere bronnen uit te breiden en uiterste 
termijnen vast te stellen voor de opslag in 
een bovengrondse installatie die specifiek 
bestemd is voor en uitgerust is voor de 
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tijdelijke opslag van metallisch kwik in 
herwinbare vorm en voor een adequate
definitieve verwijdering in vaste vorm..

Or. en

Motivering

Het dient duidelijk te zijn dat de uitwisseling van informatie een doorlopend proces is. 
Daarbij moet in de eerste plaats aandacht worden geschonken aan kwesties die in de 
verordening niet aan de orde komen.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez en Miguel Angel Martínez Martínez

Amendement 73
Artikel 5, alinea 2 bis (nieuw)

De informatie-uitwisseling zal leiden tot 
een analyse van het plan Almadén geschikt 
te maken als locatie voor de veilige opslag 
van aanwezige voorraden van metallisch 
kwik of van metallisch kwik dat ontstaat als 
bijproduct van de Europese industrie, 
overeenkomstig artikel 2 van deze 
verordening.

Or. es

Motivering

Durante la preparación de la Estrategia comunitaria sobre el mercuio, y especialmente 
durante su debate en el Parlamento, se acordó examinar la posibilidad de designar Almadén 
para el almacenamiento seguro de las reservas existentes de mercurio metálico o del 
mercurio metálico secundario resultante de la industria europea - nunea de productos con 
mercurio que hayan pasado a ser residuos -, aprovechando así las infraestructuras, la mano 
de obra y los conocimientos técnicos existentes in situ; Con esta enmienda se pretende dar 
cumplimiento del acuerdo alcanzado y que el Parlamento conozca las opciones ventajas e 
inconvenientes de ubicar el almacenamiento de mercurio en Almadén.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 74
Artikel 5 bis (nieuw)



PE 386.671v01-00 30/34 AM\660672NL.doc

NL

Artikel 5 bis
Met ingang van1 ..... zullen de lidstaten de 

Commissie jaarlijks informatie doen 
toekomen in verband met de ontmanteling 
van kwik en met name: 
a) een raming van de totale hoeveelheid 
kwik, die nog in gebruik is,
b) de hoeveelheid kwik die als gevolg van 
sluiting of omschakeling van chlooralkali-
fabrieken is geborgen,
c) de hoeveelheid kwik die naar individuele 
tijdelijke opslaginstallaties is 
getransporteerd,
d) bijzonderheden over locatie en omgeving 
van alle opslaginstallaties,
e) overbrenging naar andere chlooralkali-
fabrieken in de Europese Unie voor de 
behandeling van resterende cellen,
f) de hoeveelheid kwik die tijdelijk is 
opgeslagen onder verantwoordelijkheid van 
de oorspronkelijke eigenaar voor de 
behandeling van resterende cellen,
___________
1 Één jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat deze informatie aan de Europese Commissie wordt verstrekt om 
controle op de verordening en veilige opslag van kwik te waarborgen. De sectie van de 
vrijwillige toezegging van de chlooralkali-industrie in verband met het verstrekken van 
informatie aan de Commissie is in de verordening zelf opgenomen. De vrijwillige 
overeenkomst is derhalve onnodig geworden.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 75
Artikel 6, lid 2

2. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk op 30 november 2014 in kennis van 

2. De lidstaten zullen de Commissie uiterlijk 
op 30 november 2012 gedetailleerde 
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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.

informatie overleggen over gebruik van en 
handel in kwik, zwavelkwikerts en kalomel. 
Zij stellen de Commissie in kennis van de 
toepassing en de markteffecten van deze 
verordening op hun respectieve 
grondgebied. De Commissie maakt deze 
informatie binnen een jaar na de 
overlegging door de lidstaten in een 
beknopt verslag openbaar. De lidstaten 
verstrekken deze informatie op verzoek van 
de Commissie reeds vóór de in dit lid 
vermelde datum.

Or. en

Motivering

Alle belanghebbenden moeten zo spoedig mogelijk informatie ontvangen over de stand van 
zaken van het verbod. 

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 76
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 de Commissie uiterlijk 
op 31 december 2011 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.

Or. de

Motivering

In overeenstemming met het eerste amendement moet alle informatie sneller worden verstrekt.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen en Åsa Westlund

Amendement 77
Artikel 6, lid 2

2. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 2. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
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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.

op 30 november 2011 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.

Or. en

Motivering

Als het uitvoerverbod al in 2008 in werking kan treden, is er geen reden tot uitstel op het punt 
van de verplichting van de lidstaten de Commissie te informeren.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 78
Artikel 6, lid 3

3. De in lid 2 bedoelde informatie bevat ten 
minste gegevens over:

3. De in lid 2 bedoelde informatie bevat ten 
minste gegevens over:

a) de hoeveelheden, de prijzen, het land van 
herkomst en het land van bestemming 
alsmede het voorgenomen gebruik van 
metallisch kwik dat de Gemeenschap 
binnenkomt of verlaat;
b) de hoeveelheden, de prijzen, het land van 
herkomst en het land van bestemming 
alsmede het voorgenomen gebruik van 
metallisch kwik dat binnen de Gemeenschap 
internationaal wordt verhandeld.

b) de hoeveelheden, de prijzen, het land van 
herkomst en het land van bestemming 
alsmede het voorgenomen gebruik van 
metallisch kwik, zwavelkwikerts en 
kwikcomponenten met een kwikgehalte 
boven 5% per gewichtsprocent, dat binnen 
de Gemeenschap internationaal wordt 
verhandeld.

Or. en

Motivering

Lid 3 (a) correctie van een technische vergissing in het Commissievoorstel: in verband met 
het voorgestelde uitvoerverbod voor metallisch kwik, is het weinig zinvol van de lidstaten te 
verlangen verslag uit te brengen over metallisch kwik dat de Gemeenschap verlaat, indien de 
wijzigingen voor een invoerverbod zoals onder anderen door de rapporteur voorgesteld, 
worden goedgekeurd, bestaat er geen behoefte aan rapportage over metallisch kwik dat de 
Gemeenschap binnenkomt.
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Lid 3 (b): Uitbreiding van de werkingssfeer van de rapportage in overeenstemming met de 
uitbreiding van de werkingssfeer van het uitvoerverbod. 

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 79
Artikel 6, lid 3

3. De in lid 2 bedoelde informatie bevat ten 
minste gegevens over:

3. De in lid 2 bedoelde informatie bevat ten 
minste gegevens over:

a) de hoeveelheden, de prijzen, het land van 
herkomst en het land van bestemming 
alsmede het voorgenomen gebruik van 
metallisch kwik dat de Gemeenschap 
binnenkomt of verlaat;

a) de hoeveelheden, de prijzen, het land van 
herkomst en het land van bestemming 
alsmede het voorgenomen gebruik van 
metallisch kwik, zwavelkwikerts en kalomel, 
dat de Gemeenschap binnenkomt of verlaat;

b) de hoeveelheden, de prijzen, het land van 
herkomst en het land van bestemming 
alsmede het voorgenomen gebruik van 
metallisch kwik dat binnen de Gemeenschap 
internationaal wordt verhandeld.

b) de hoeveelheden, de prijzen, het land van 
herkomst en het land van bestemming 
alsmede het voorgenomen gebruik van 
metallisch kwik, zwavelkwikerts en kalomel,
dat binnen de Gemeenschap internationaal 
wordt verhandeld.

Or. en

Motivering

Gevolg van het amendement op artikel 1. 

Amendement ingediend door Dan Jørgensen en Åsa Westlund

Amendement 80
Artikel 6, lid 3, letter b) 

b) de hoeveelheden, de prijzen, het land van 
herkomst en het land van bestemming 
alsmede het voorgenomen gebruik van 
metallisch kwik dat binnen de Gemeenschap 
internationaal wordt verhandeld.

b) de hoeveelheden, de prijzen, het land van 
herkomst en het land van bestemming 
alsmede het voorgenomen gebruik van 
metallisch kwik, zwavelkwikerts en 
kwikcomponenten met een kwikgehalte van 
meer dan 1% per gewichtspercent die
binnen de Gemeenschap internationaal 
wordt verhandeld.

Or. en
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Motivering

De wetgeving dient eveneens een uitvoerverbod te omvatten van zwavelkwikerts en 
kwikcomponenten.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso, María Sornosa Martínez en Miguel Angel Martínez 
Martínez

Amendement 81
Artikel 7, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Zes maanden voor de 
inwerkingtreding van het uitvoerverbod 
overeenkomstig artikel 1 van deze 
verordening, zal de Commissie een 
evaluatie opstellen over de doeltreffendheid 
en de gevolgen van de 
compensatiemaatregelen die getroffen zijn 
om het gebied dat te lijden heeft onder de 
sluiting van de kwikmijnen, mogelijkheden 
te bieden voor het scheppen van duurzame 
economische en sociale alternatieven.

Or. es

Motivering

El texto de la Estrategia comunitaria sobre el mercurio COM(2005)0020 ya dejaba de 
manifiesto que:“La Comisión es sabedora de la importancia histórica, económica y social de 
la producción y el comercio de mercurio en Almadén, que se remontan a la época romana. 
Asimismo, la Comisión respalda firmemente la concesión de ayudas para desarrollar nuevas 
zonas de actividades y empleo”.

En el mismo sentido se expresa la Resolución adoptada por el Parlamento Europeo el pasado 
14 de marzo de 2006 sobre la estrategia comunitaria sobre el mercurio que reconocía el 
sacrificio que, como consecuencia de esta estrategia, realiza la Comarca de Almadén y 
recomendaba a la Comisión “que se adopten medidas adecuadas de compensación, 
debidamente financiadas por la Comisión, a fin de permitir que la comarca afectada por el 
cierre de las minas de mercurio encuentre soluciones alternativas viables desde los puntos de 
vista económico y social”.


