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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 76/769/EEG wat betreft de beperking van het op de markt brengen van 
bepaalde kwikhoudende meettoestellen
(COM(2006)0069 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0069)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0064/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)

(4 bis) Er kan een uitzondering worden 
gemaakt in gevallen waarin nog geen 
geschikte alternatieven voorhanden zijn, 
zoals de zeldzame gevallen van 
instandhouding van traditionele 
barometers, museumcollecties of 
industrieel erfgoed.

Motivering

Overeenkomstig de communautaire strategie inzake kwik, die door dit Parlement is 
  

1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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goedgekeurd, en gezien het feit dat in een aantal gevallen nog steeds geen betrouwbare 
alternatieven voor kwik beschikbaar zijn, moeten dergelijke uitzonderingen worden 
toegestaan, mits dit in een context van zorgvuldige controle en toezicht gebeurt.

Amendement 2
OVERWEGING 7 BIS (nieuw)

(7 bis) De Commissie moet op korte 
termijn maatregelen treffen om ervoor te 
zorgen dan 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.

Motivering

Overeenkomstig de communautaire strategie inzake kwik, die door dit Parlement is 
goedgekeurd, moet op zo kort mogelijke termijn worden gezorgd voor de veilige inzameling 
en opslag van kwikhoudende producten, teneinde de instandhouding van het milieu en de 
bescherming van de menselijke gezondheid te verzekeren.
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TOELICHTING

Achtergrond en doelstelling van het voorstel

Op 28 januari 2005 hechtte de Commissie haar goedkeuring aan een Mededeling over de 
strategie van de Gemeenschap voor kwik. Hierin worden maatregelen voorgesteld om de 
gezondheid van de mens en het milieu tegen het vrijkomen van kwik te beschermen op basis 
van een levenscyclusanalyse, waarbij rekening wordt gehouden met productie, gebruik, 
afvalverwerking en emissies.

Met het doel de vraag naar kwik voor gebruik in producten terug te dringen en de vervanging 
van kwik te bespoedigen, is het wenselijk op communautair niveau een beperking in te stellen 
voor het op de markt brengen van kwikhoudende meet- en regelapparatuur voor gebruik door 
consumenten en, met enkele uitzonderingen, in de gezondheidszorg.

Bepaalde meettoestellen zoals koorts- en kamerthermometers, barometers, bloeddrukmeters 
en manometers vallen niet onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2002/95/EG betreffende 
beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen.

Doel van deze richtlijn is geharmoniseerde bepalingen betreffende kwik vast te stellen door 
beperkingen voor meettoestellen op te leggen en zodoende, door te voorkomen dat 
aanzienlijke hoeveelheden kwik in de afvalstroom terechtkomen, bij te dragen aan een hoog 
niveau van bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid, en tegelijkertijd de 
interne markt in stand te houden, zoals bepaald in artikel 95 van het Verdrag.

Algemene context
Kwik en kwikverbindingen zijn, zoals de Europese Commissie opmerkt, zeer giftig voor de 
mens, voor ecosystemen en voor dieren en planten in de natuur. In eerste instantie werd de 
verontreiniging met kwik als een acuut en lokaal probleem beschouwd, maar nu is het besef 
doorgedrongen dat dit ook een mondiaal, diffuus en chronisch probleem is. Kwik is persistent 
en kan in het milieu worden omgezet in methylkwik, de meest giftige vorm. De blootstelling 
aan methylkwik vindt voornamelijk via de voeding plaats. Methylkwik verzamelt en 
concentreert zich met name in de aquatische voedselketen, zodat vooral bevolkingsgroepen 
met een hoge consumptie van vis en schaal- en schelpdieren kwetsbaar zijn (vooral in de 
kustgebieden van de Middellandse Zee).
Directe blootstelling aan kwik door inademing van damp en opname via de huid vormt 
eveneens een gezondheidsrisico.

Uit de beschikbare informatie blijkt volgens de Commissie dat 80-90% van al het kwik dat in 
meet- en regelapparatuur wordt gebruikt, terug te vinden is in medische thermometers 
(koortsthermometers) en andere thermometers voor huishoudelijk gebruik. Hoewel het 
gebruik van kwik terugloopt, blijven de gebruikte hoeveelheden aanzienlijk. Geraamd wordt 
dat in de EU per jaar 33 ton kwik wordt gebruikt voor meet- en regelapparatuur, en op 
jaarbasis komt zowat 25-30 ton kwik alleen al via thermometers in de cyclus terecht. 

Ten aanzien van de mogelijkheid om het gebruik van kwik in meetapparatuur volledig te 
verbieden dient te worden opgemerkt dat de deskundigen die door de Commissie werden 
geraadpleegd tot de conclusie kwamen dat ziekenhuizen zeer precieze instrumenten nodig 
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hebben voor de behandeling van levensbedreigende aandoeningen zoals hoge bloeddruk, 
aritmie en pre-eclampsie. Kwiksfygmomanometers bieden de nodige precisie en 
betrouwbaarheid om de veiligheid van de patiënt te verzekeren. Een even grote 
betrouwbaarheid is nog niet haalbaar met alternatieve bloeddrukmonitors.

Kwiksfygmomanometers zullen in de nabije toekomst weliswaar nodig zijn om andere 
bloeddrukmanometers te testen en te kalibreren, maar het standpunt moet opnieuw worden 
bekeken zodra uit feitenmateriaal blijkt dat niet op kwik gebaseerde sfygmomanometers niet 
alleen geschikt zijn voor het meten van bloeddruktrends, maar ook voor de diagnose en 
behandeling van hoge bloeddruk en voor klinische proeven.

De beperkingen voor koortsthermometers en andere meettoestellen voor consumentengebruik 
omvatten het grootste deel van het kwikgebruik en de kwikemissies voor deze productgroep. 
Voor de overige, gespecialiseerde toepassingen in wetenschap en industrie zijn er ofwel geen 
betrouwbare alternatieven, ofwel zijn ze zeer duur.

Aanbevelingen van de rapporteur
De rapporteur acht het zeer wenselijk om op communautair niveau beperkingen in te stellen 
voor het op de markt brengen van bepaalde kwikhoudende, niet-elektrische of 
niet-elektronische meet- en regelapparatuur. Dergelijke beperkingen zouden:

- gunstige gevolgen hebben voor het milieu, en op lange termijn ook voor de gezondheid 
van de mens, omdat hierdoor wordt voorkomen dat kwik in de afvalstroom terechtkomt,

- gelden voor meettoestellen voor verkoop aan het grote publiek en voor meettoestellen in 
een concreet segment van de gezondheidszorg,

- het op de markt brengen van nieuwe kwikhoudende meetapparatuur bemoeilijken.

Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat het Europees Parlement in zijn op 
14 maart 2006 aangenomen resolutie over de communautaire strategie inzake kwik 
(2005/2050(INI)) pleit voor uitzonderingen in gevallen waarin nog geen geschikte 
alternatieven voorhanden zijn, zoals de zeldzame gevallen van instandhouding van 
traditionele barometers, museumcollecties of industrieel erfgoed.

De rapporteur stelt voor dergelijke uitzonderingen in de richtlijn op te nemen, mits dit in een 
context van zorgvuldige controle en toezicht gebeurt.

In dezelfde resolutie verzoekt het Parlement 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. Dit verzoekt krijgt de volledige steun van 
de rapporteur.

De rapporteur stelt voor om in eerste lezing tot een akkoord te komen, zodat de richtlijn zo 
spoedig mogelijk in werking kan treden. Op die manier kan de industriële vraag naar kwik 
worden teruggedrongen en kan de vervanging van kwik door andere materialen, die niet 
schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, worden bespoedigd.


