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Amendement 37
Pilar Ayuso

Gemeenschappelijk standpunt
Overweging 3 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt Amendement

(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 kwik1, 
het standpunt ingenomen dat de mijnen in 
Almadén een goede locatie zouden zijn 
voor de veilige opslag van metallisch 
kwik.

Or. es

Motivering

Herneming van amendement 6 in eerste lezing.

                                               
1PB C 291E , blz. 128.
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Amendement 38
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Gemeenschappelijk standpunt
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt Amendement

Voordat andere alternatieven aan bod 
komen, wordt de mogelijkheid overwogen 
om gebruik te maken van de faciliteiten in 
Almadén (Spanje) voor de veilige opslag 
van de bestaande voorraden metallisch 
kwik of metallisch kwik dat door de 
Europese industrie als bijproduct wordt 
geproduceerd, maar niet voor 
kwikhoudende artikelen, die afvalstoffen 
zijn geworden, en zo gebruik te maken 
van de infrastructuur, het plaatselijk 
arbeidspotentieel en de technische 
deskundigheid die aldaar voorhanden 
zijn.

Or. en

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 
afval zijn geworden, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de infrastructuur, het 
arbeidspotentieel en de technische deskundigheid die aldaar voorhanden zijn.

Amendement 39
Pilar Ayuso

Gemeenschappelijk standpunt
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt Amendement

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

Or. es

Motivering

Herneming van amendement 6 in eerste lezing.

Amendement 40
Richard Seeber

Gemeenschappelijk standpunt
Artikel 3 – lid 1 – punt (b)

Gemeenschappelijk standpunt Amendement

(b) tijdelijk worden opgeslagen gedurende 
meer dan een jaar(verwijderingshandeling 
D 15 als bepaald in bijlage II A bij 
Richtlijn 2006/12/EG) in bovengrondse 
faciliteiten die bestemd zijn en uitgerust 
zijn voor de voorlopige opslag van 
metallisch kwik. In dit geval zijn de onder 
punt 2.4 van de bijlage bij Beschikking 
2003/33/EG vermelde criteria niet van 
toepassing.

(b) tijdelijk worden opgeslagen 
(verwijderingshandeling D 15 als bepaald 
in bijlage II A bij Richtlijn 2006/12/EG) in 
bovengrondse faciliteiten die bestemd zijn 
en uitgerust zijn voor de voorlopige opslag 
van metallisch kwik. In dit geval zijn de 
onder punt 2.4 van de bijlage bij 
Beschikking 2003/33/EG vermelde criteria 
niet van toepassing.

Or. de

Motivering

De toevoeging van de woorden "gedurende meer dan een jaar" in artikel 3, lid 1, letter b van 
het gemeenschappelijk standpunt ondergraaft de tijdelijke opslag gedurende maximum een 
jaar uit hoofde van de afvalrichtlijn die anders van toepassing zou zijn. Dit zou het mogelijk 
maken dat kwik permanent wordt gedumpt in bovengrondse locaties, ook al zou het als 
tijdelijke opslag worden aangemerkt. Langdurige bovengrondse opslag is echter geen 
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duurzame oplossing voor het verwijderen van kwikafval.

Amendement 41
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Gemeenschappelijk standpunt
Artikel 4 – lid 3 – subparagraaf 1

Gemeenschappelijk standpunt Amendement

3. De voorschriften voor de in artikel 3, lid 
1, punten a) en b), van deze verordening 
opgenomen faciliteiten en de 
aanvaardingscriteria voor het metallisch 
kwik waarbij de bijlagen I, II en III bij 
Richtlijn 1999/31/EG worden gewijzigd, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 16 
van die richtlijn bedoelde procedure. De 
Commissie doet zo spoedig mogelijk, en 
uiterlijk op 1 januari 2010, een passend 
voorstel.

3. De voorschriften voor de in artikel 3, lid 
1, punten a) en b), van deze verordening 
opgenomen faciliteiten en de 
aanvaardingscriteria voor het metallisch 
kwik waarbij de bijlagen I, II en III bij 
Richtlijn 1999/31/EG worden gewijzigd, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 16 
van die richtlijn bedoelde procedure. De 
Commissie doet zo spoedig mogelijk, en 
uiterlijk op 1 juli 2009, een passend 
voorstel, rekening houdend met het 
resultaat van de uitwisseling van 
informatie overeenkomstig artikel 7, lid 1 
en het rapport over het onderzoek met 
betrekking tot opties voor de veilige 
verwijdering van kwik overeenkomstig 
artikel 7, lid 2.

Or. en

Motivering

Het voorstel moet ten minste zes maanden voor de inwerkingtreding van het uitvoerverbod 
gereed zijn.

Amendement 42
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Gemeenschappelijk standpunt
Artikel 7 – lid 1

Gemeenschappelijk standpunt Amendement

1. De Commissie organiseert een 1. De Commissie organiseert een eerste
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uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten en de betrokken bedrijfstakken. 
Bij deze uitwisseling van informatie wordt 
met name onderzocht of het nodig is het 
uitvoerverbod tot kwikverbindingen en 
kwikhoudende producten uit te breiden,
een invoerverbod op metallisch kwik, 
kwikverbindingen en kwikhoudende 
producten in te stellen, de 
opslagverplichting tot metallisch kwik uit 
andere bronnen uit te breiden en uiterste 
termijnen vast te stellen voor de tijdelijke 
opslag van metallisch kwik.

uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten en de betrokken 
belanghebbenden uiterlijk op 1 juli 2010.
Bij deze uitwisseling van informatie wordt 
met name tegen 1 juli 2010 onderzocht of 
het nodig is het uitvoerverbod tot 
kwikverbindingen met een kwikgehalte 
onder 5% per gewichtsprocent uit te 
breiden, de opslagverplichting tot 
metallisch kwik uit andere bronnen uit te 
breiden en uiterste termijnen vast te stellen 
voor de tijdelijke opslag van metallisch 
kwik, alsook tegen 1 juli 2009 onderzoek 
te verrichten naar opties voor de veilige 
verwijdering van kwik.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke herneming van amendement 31 in eerste lezing.

Amendement 43
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Gemeenschappelijk standpunt
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt Amendement

1 bis. De informatie-uitwisseling dient, 
onder meer, tot een analyse van het plan 
om 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. en
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Amendement 44
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Gemeenschappelijk standpunt
Artikel 7 – lid 2

Gemeenschappelijk standpunt Amendement

2. De Commissie houdt de lopende 
activiteiten inzake onderzoek naar 
mogelijkheden tot veilige verwijdering, 
waaronder de omzetting in een vaste 
kwikverbinding, in het oog. De Commissie 
brengt uiterlijk op 1 juli 2010 verslag uit 
aan het Europees Parlement en de Raad. 
Op basis van dat verslag zal de Commissie, 
indien nodig, zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk op 1 juli 2013, een voorstel doen 
voor een herziening van deze verordening. 

2. De Commissie houdt de lopende 
activiteiten inzake onderzoek naar 
mogelijkheden tot veilige verwijdering, 
waaronder de omzetting in een vaste 
kwikverbinding, in het oog. De Commissie 
brengt uiterlijk op 1 januari 2010 verslag 
uit aan het Europees Parlement en de Raad. 
Op basis van dat verslag zal de Commissie, 
indien nodig, zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk op 1 juli 2012, een voorstel doen 
voor een herziening van deze verordening.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke herneming amendement 31 in eerste lezing.

Amendement 45
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Gemeenschappelijk standpunt
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt Amendement

2 bis. Zes maanden voor de 
inwerkingtreding van het uitvoerverbod 
overeenkomstig artikel 1 stelt de 
Commissie een evaluatie op over de 
doeltreffendheid en de gevolgen van de 
compensatiemaatregelen die genomen 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.
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Or. en
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