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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het 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
(COM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0636)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 133 en 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0363/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie internationale handel en de Commissie industrie, 
onderzoek en energie (A6-0000/2007),

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
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, cinnaber-erts, 
kwikverbindingen en kwikhoudende 
producten

Motivering

Overeenkomstig de wijziging van artikel 1.
  

1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Amendement 2
Overweging 2

(2) Overeenkomstig de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad "Strategie van de Gemeenschap 
voor kwik" moet het risico op blootstelling 
aan kwik voor mens en milieu worden 
beperkt.

(2) Overeenkomstig de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad "Strategie van de Gemeenschap 
voor kwik" en de desbetreffende resolutie 
van het Europees Parlement van 14 maart 
20061 moet het risico op blootstelling aan 
kwik voor mens en milieu worden beperkt.

_____________
1 PB C 291 E van 30.11.2006, blz. 128.

Motivering

Het EP heeft in zijn resolutie de Commissie verzocht de menselijke gezondheid en het milieu 
te beschermen d.m.v. wettelijke bindende maatregelen die het vrijkomen van kwik en kwik-
verbindingen in het milieu voorkomen.

Amendement 3
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Voor kwik gelden nog geen 
wettelijke beperkingen in het kader van 
multilaterale milieu-overeenkomsten, met 
uitzondering van het Protocol van 1998 
inzake zware metalen bij het VN-ECE-
Verdrag betreffende grensoverschrijdende 
luchtverontreiniging over lange afstand.

Motivering

De geleidelijke stopzetting van de export van kwik en kwikverbindingen uit de Gemeenschap 
is niet voldoende om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen de nadelige 
gevolgen van het vrijkomen van kwik in het milieu, en daarom is ook een internationale 
toezegging nodig om tot overeenstemming te komen over een wettelijk bindend instrument.

Amendement 4
Overweging 4

(4) De uitvoer van metallisch kwik uit de 
Gemeenschap dient te worden verboden 

(4) De uitvoer van metallisch kwik, 
cinnaber-erts en kwikverbindingen uit de 
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teneinde het wereldwijde aanbod van kwik 
aanzienlijk te verlagen.

Gemeenschap dient te worden verboden 
teneinde het wereldwijde aanbod van kwik 
aanzienlijk te verlagen.

Motivering

Overeenkomstig de wijziging van artikel 1.

Amendement 5
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) Om dezelfde redenen moet tevens 
de uitvoer van kwikhoudende producten 
die reeds in de Gemeenschap is 
gereguleerd of binnenkor zal worden 
gereguleerd, worden verboden.

Motivering

Overeenkomstig de wijziging van artikel 1, lid 1 bis.

Amendement 6
Overweging 4 ter (nieuw)

(4 ter) De invoer van metallisch kwik, 
cinnaber-erts en kwikverbindingen moet 
worden verboden om te zorgen voor een 
betere bescherming van de menselijke 
gezondheid en het milieu in de Europese 
Unie.

Motivering

De EU moet overwegen om de invoer van kwik, cinnaber-erts en kwikverbindingen te 
verbieden om terugwinning van kwik uit afval en producten aan te moedigen.

Amendement 7
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) De lidstaten dienen de Commissie 
periodiek informatie te verstrekken over 
metallisch kwik, cinnaber-erts en 
kwikverbindingen die hun grondgebied 
binnenkomen, verlaten of over de grens 
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worden verhandeld, ten einde te zijner tijd 
de doelmatigheid van het instrument te 
beoordelen. Al dergelijke informatie dient 
voor het publiek gemakkelijk toegankelijk 
te zijn.

Motivering

Aangezien onmiddellijk betere gegevens over kwikstromen in Europa nodig zijn (want ook is 
erkend door de 23e Beheersraad van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties), moeten 
de bestaande voorschriften voor het vervolgen en de berichtgeving over verplaatsingen van 
kwik, cinnaber-erts en kwikverbindingen dringend worden aangescherpt en moeten zonodig 
nieuwe voorschriften worden opgesteld. 

Amendement 8
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 voor ondergrondse 
opslag met specifieke voorschriften te 
worden aangevuld en dient deze ook voor 
andere dan ondergrondse opslag 
verplichten zijn.

(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 voor ondergrondse 
opslag met specifieke voorschriften te 
worden aangevuld en dient deze ook voor 
bovengrondse opslag verplicht te zijn.

Motivering

Dit amendement is een overeenstemming met de wijziging van artikel 5. Onzorgvuldig 
opgeslagen kwik kan een ernstig gevaar voor het milieu en de menselijke gezondheid 
inhouden, onder meer door verontreiniging van bodem en grondwater.

Amendement 9
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 de invoer, uitvoer en opslag 
van kwik nodig zijn, waarbij de regels 
betreffende de mededinging van het 
Verdrag en met name artikel 81 onverlet 
blijven.
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Motivering

Uitwisseling van informatie in de Europese Unie is belangrijk. Er kunnen betere resultaten 
worden bereikt als de methoden en ideeën onder alle belanghebbenden worden verspreid.

Amendement 10
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) De Commissie en de lidstaten 
moeten bewustmaking mogelijk maken en 
bevorderen en zorgen dat informatie over 
het exportverbod op metallisch kwik, 
cinnaber-erts en kwikverbindingen en 
over de veilige opslag van metallisch kwik 
openbaar beschikbaar is.

Motivering

De openbare beschikbaarheid van informatie is bewezen uiterst belangrijk te zijn om te 
zorgen voor een hoge mate van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.

Amendement 11
Overweging 11 bis (nieuw)

(11 bis) De lidstaten moeten regels 
vaststellen voor toepasselijke sancties voor 
overtreding van de bepalingen van de 
onderhavige verordening en toezien op de 
naleving daarvan. Deze sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. 

Motivering

Niet-naleving van de onderhavige verordening kan schade aan de menselijke gezondheid en 
het milieu tot gevolg hebben en daarom dient een uitvoerbare en transparante procedure te 
worden vastgesteld voor sancties bij overtreding.

Amendement 12
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), cinnaber-erts en 
kwikverbindingen uit de Gemeenschap 
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wordt met ingang van 1 januari 2009
verboden.

Motivering

Kwik en kwikverbindingen zijn uiterst giftig voor mens en dier. Het blijven toestaan van 
export van kwikverbindingen zou een maas in de wet creëren. Handelaren in de EU zouden 
eenvoudig kwikverbindingen kunnen produceren en verhandelen voor de export die een van 
de grootste kwikmarkten in de wereld vormt. Een algemeen exportverbod ook voor 
kwikverbindingen draagt bij aan een vermindering van de emissie en van de hoeveelheid kwik 
die in omloop is. Bovendien kan een exportverbod op cinnaber-erts en kwikverbindingen 
voorkomen dat mineralen en sterke kwikhoudende verbindingen als grondstof worden 
gebruikt voor het produceren van metallisch kwik.

Eerdere ontwerp-verordeningen van de Commissie en het Luxemburgse Voorzitterschap 
hadden een exportverbod met ingang van 2008 voorgesteld.

Amendement 13
Artikel 1, alinea 1 bis (nieuw)

De uitvoer van kwikhoudende producten 
die in de EU niet mogen worden verkocht 
of gedistribueerd wordt met ingang van 
1 januari 2009 verboden.

Motivering

Kwikhoudende producten zijn in de EU en elders in de wereld steeds meer aan regelgeving 
onderworpen. Het is moreel niet langer aanvaardbaar dat export van kwikhoudende 
producten die in de EU aan regelgeving zijn onderworpen wel mogen worden uitgevoerd naar 
andere landen waar geen regelgeving geldt. Voor een vrijwel alle kwikhoudende producten 
zijn rendabele alternatieven vrij van kwik beschikbaar.

Amendement 14
Artikel 1 bis (nieuw)

Artikel 1 bis
De invoer van metallisch kwik (Hg, CAS 
nr. 7439-97-6), cinnaber-erts en 
kwikverbindingen in de Gemeenschap 
wordt met ingang van 1 januari 2009 
verboden.



PR\651465NL.doc 11/21 PE 384.513v01-00

NL

Motivering

Een EU-importverbod zorgt dat kwikvoorraden in de EU in overeenstemming zijn met de 
vraag naar kwik, en met opslagverplichtingen en een beleid dat terugwinning van kwik uit 
afval en afvalproducten aanmoedigt.

Amendement 15
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 zien de lidstaten erop toe dat 
metallisch kwik dat niet langer in de 
chlooralkali-industrie wordt gebruikt of dat 
uit cinnaber-erts wordt gewonnen, kwik 
dat bij de reiniging van aardgas wordt 
teruggewonnen en kwik dat bij de winning 
en het smelten van non-ferrometalen als 
bijproduct wordt teruggewonnen, zonder 
wijziging in de hoedanigheid en 
concentratie op een voor de gezondheid 
van de mens en het milieu veilige manier 
wordt opgeslagen .

Motivering

Kwik moet worden opgeslagen op een veilige wijze die beantwoordt aan de normen voor een 
gezond milieubeheer op lange termijn. Lidstaten en industrie moeten waar nodig voor de 
veilige opslag van metallisch kwik verantwoordelijk worden gesteld. Het toestaan van het 
gebruik van uit cinnaber-erts gewonnen kwik betekent de toevoer van nieuw kwik op de markt, 
wat in strijd is met de doelstelling van deze richtlijn, en dit kwik moet daarom eveneens 
worden opgeslagen.

Amendement 16
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 mag 
metallisch kwik dat als afval wordt 
beschouwd, in een adequate insluiting 
worden opgeslagen in:

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

a) een ondergrondse zoutmijn die voor 
tijdelijke opslag van metallisch kwik voor 
de definitieve verwijdering 
overeenkomstig artikel 5 is aangepast of

b) een installatie die uitsluitend bestemd is b) een bovengrondse installatie die 
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voor en uitgerust is voor de tijdelijke 
opslag van metallisch kwik voordat dit 
definitief wordt verwijderd.

uitsluitend bestemd is voor en uitgerust is 
voor de tijdelijke opslag van metallisch 
kwik voordat dit definitief wordt 
verwijderd.

Motivering

Het feit dat kwik een vloeistof is en de vraag of zoutmijnen het intact kunnen opslaan en 
zonder dat de vaten waarin het kwik is opgeslagen, gaan lekken en er dampen vrijkomen, 
blijft een voorwerp van zorg. Vanuit milieu-oogpunt verdient verwijdering de voorkeur. De 
veilige opslag zou echter tijdelijk om economische en technische redenen nodig kunnen zijn 
teneinde een lange-termijn-oplossing te vinden.

Amendement 17
Artikel 4

1. De veiligheidsbeoordeling die 
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.

1. De veiligheidsbeoordeling die 
overeenkomstig Beschikking 2003/33/EG 
moet worden uitgevoerd voor de opslag in 
een ondergrondse zoutmijn die voor de 
tijdelijke 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.

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 
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.

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 
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. Kwik moet 
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teruggewonnen kunnen worden met het 
oog op definitieve verwijdering, 
overeenkomstig artikel 5.

Motivering

Het feit dat kwik een vloeistof is en de vraag of zoutmijnen het intact kunnen opslaan en 
zonder dat de vaten waarin het kwik is opgeslagen, gaan lekken en er dampen vrijkomen, 
blijft een voorwerp van zorg. Vanuit milieu-oogpunt verdient verwijdering de voorkeur. De 
veilige opslag zou echter tijdelijk om economische en technische redenen nodig kunnen zijn 
teneinde een lange-termijn-oplossing te vinden.

Amendement 18
Artikel 4 bis (nieuw)

Artikel 4 bis
De Commissie voert een herziening uit 
van de veiligheidsbeoordeling als 
genoemd in beschikking 2003/33/EG om 
te zorgen dat ook de bijzondere risico’s in 
verband met de aard en het gedrag op 
lange termijn van metallisch kwik en de 
opsluiting ervan in aanmerking wordt 
genomen. Deze herziening wordt vóór 
…….* voltooid.
* Zes maanden voor de inwerkingtreding van het 
exportverbod

Motivering

De opslag moet zeer strikt worden gecontroleerd. Gezien het bijzonder giftige karakter en het 
gedrag op lange termijn van metallisch kwik is een tijdige nieuwe veiligheidsbeoordeling voor 
opslag nodig voordat het exportverbod van kracht wordt.

Amendement 19
Artikel 4 ter (nieuw)

Artikel 4 ter
Tijdens de tijdelijke opslag berust de 
verantwoordelijkheid bij de eigenaar van 
de opslagvoorziening. De lidstaten worden 
verzocht een fonds in te stellen om te 
zorgen dat er financiële middelen 
beschikbaar zijn voor de veilige definitieve 
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verwijdering van kwik. Het fonds wordt 
ingesteld op basis van een financiële 
bijdrage van de chloor-alkali-industrie 
naar evenredigheid van de voor tijdelijke 
opslag geleverde hoeveelheid kwik. Wordt 
het kwik voor definitieve verwijdering 
overeenkomstig artikel 5 afgegeven dan 
nemen de lidstaten de 
verantwoordelijkheid voor de 
administratieve en financiële afwikkeling 
van de verwijdering op zich.

Motivering

Omdat kwik zo bijzonder gevaarlijk is, is de veiligheidskwestie ook gedurende de tijdelijke 
opslag van belang. Daarom is het essentieel dat de aansprakelijkheid bij de eigenaren van de 
opslagvoorzieningen berust volgens het beginsel dat de vervuiler betaalt. Ook de lidstaten 
moeten hun verantwoordelijkheid op zich nemen en voor de financiële middelen voor een 
veilige definitieve verwijdering zorgen.

Amendement 20
Artikel 5

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

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

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

Motivering

Er vond een uitvoerige raadpleging van belanghebbenden plaats tijdens de gehele 
voorbereiding van de communautaire strategie inzake kwik en van de onderhavige 
verordening. Belanghebbende organisaties, waaronder de lidstaten, de industrie en NGO's op 
milieu- en gezondheidsgebied dienen aan de uitwisseling van informatie deel te nemen.



PR\651465NL.doc 15/21 PE 384.513v01-00

NL

Amendement 21
Artikel 6, leden 2 en 3

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, cinnaber-erts 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 Commissie 
publiceert de informatie binnen één jaar 
na indiening door de lidstaten in een 
beknopt rapport. Het eerste pakket 
informatie bestrijkt de jaren 2007-2008 en 
wordt uiterlijk 30 juni 2009 bij de 
Commissie ingediend en uiterlijk 30 juni 
2010 gepubliceerd. De informatie wordt 
verstrekt in een door de Commissie 
uiterlijk …..* vast te stellen opmaak.

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, cinnaber-erts en 
kwikverbindingen die de Gemeenschap 
binnenkomen of verlaten;

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, cinnaber-erts en 
kwikverbindingen die binnen de 
Gemeenschap internationaal worden
verhandeld.
* Eén jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Motivering

Voor het instellen van een exportverbod is ook een efficiënt waarneming systemen nodig om 
te zorgen dat kwik niet illegaal op de mondiale markt terechtkomt. Er moet een systeem voor 
het volgen van de handel worden ingesteld dat alle invoer en uitvoer van metallisch kwik en 
kwikverbindingen tussen de lidstaten en tussen de EU en derde landen waar de handel nog 
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niet is beperkt, registreert.

Amendement 22
Artikel 6 bis (nieuw)

Ártikel 6 bis
De lidstaten stellen de sancties vast die 
van toepassing zijn op schendingen van 
de ter uitvoering van deze verordening 
vastgestelde nationale bepalingen en 
treffen alle maatregelen die nodig zijn om 
ervoor te zorgen dat deze sancties worden 
toegepast. De aldus vastgestelde sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikwekkend zijn. De lidstaten stellen 
de Commissie uiterlijk …..* in kennis van 
deze bepalingen en delen eventuele latere 
wijzigingen zo spoedig mogelijk mee..
* Eén jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Motivering

Dit artikel is een standaard bepaling voor sancties ingeval van niet-nakoming van de 
bepalingen.

Amendement 23
Artikel 6 ter (nieuw)

Artikel 6 ter
De Commissie en de lidstaten bevorderen 
en vergemakkelijken de bewustwording en 
zorgen dat informatie over het 
exportverbod op metallisch kwik, 
cinnaber-erts en kwikverbindingen, 
alsmede over de veilige opslag van 
metallisch kwik openbaar beschikbaar is.

Motivering

Meer openbare toegang tot informatie over het exportverbod van metallisch kwik en 
kwikverbindingen en de verspreiding van dergelijke informatie dragen bij aan een 
doeltreffender bescherming van de menselijke gezondheid en aan een betere milieu.
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Amendement 24
Artikel 7

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.

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 deze verordening.

Motivering

Na een bepaalde uitvoeringsperiode en overeenkomstig de wijziging van de datum van ingang 
van het exportverbod dient de doelmatigheid van de voorgestelde wettelijke maatregelen 
opnieuw te worden beoordeeld teneinde een overzichtsverslag met voorstellen voor 
herziening om te stellen.
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TOELICHTING

Inleiding

Kwik en kwikverbindingen zijn uiterst giftig voor mensen en vooral voor het nog 
onvolgroeide zenuwstelsel van kinderen. Ook zijn zij schadelijk voor ecosystemen en voor in 
het wild levende dieren. Hoewel kwik oorspronkelijk als een acuut maar plaatselijk probleem 
werd beschouwd, wordt kwikvervuiling thans ook gezien als een mondiaal, diffuus en 
chronisch vraagstuk. In hoge doses kan het voor mensen fataal zijn, maar zelfs in betrekkelijk 
lage doses kan het ernstige gevolgen voor de neurologische ontwikkeling hebben, en onlangs 
is er verband gelegd met mogelijke schadelijke gevolgen voor de cardiovasculaire, 
immuniteits- en reproductieve systemen. Ook verlaagt kwik de microbiologische activiteit in 
de bodem en staat het geboekt als een prioritair gevaarlijke stof in de kaderrichtlijn water. In 
het milieu kan kwik veranderen in methylkwik dat bio-accumulatieve eigenschappen heeft en 
dat zich in de voedselketen en vooral in de aquatische voedselketen ophoopt. Methylkwik 
passeert gemakkelijk de placenta en de barrière tussen bloed en hersenen.

Levering van kwik in de EU

Kwik komt in natuurlijke vorm in het milieu voor. In zuivere vorm is het bekend als 
"elementair" of "metallisch" kwik (Hg(0)). In de natuur wordt het maar zelden aangetroffen 
als een zuiver, vloeibaar metaal, maar veelal in verbindingen en in organische zouten.
Belangrijkste bronnen van kwik in de EU zijn:
- overschotten van de chloor-alkali-industrie die overschakelt op een kwik-vrij procédé of bij 
sluiting (ontmanteling) van een installatie;
- kwik als bijproduct van non-ferromijnbouw en metaalsmelterijen (zink, koper, lood, goud, 
zilver en andere ertsen); wordt het niet teruggewonnen als metallisch kwik, dan kan het 
bijproduct van dit procédé ook kalomel (kwikchloride) zijn, al naar gelang het 
zuiveringsproces;
- kwik als bijproduct van zuivering van aardgas;
-teruggewonnen kwik uit producten die kwik bevatten (TL-buizen, batterijen, 
amalgaamvullingen, meet- en controle-apparatuur, schakelingen) en uit fabrieks- en 
verwerkingsafval;
- kwikvoorraden die in vorige jaren zijn aangelegd door commissionairs en handelaren zoals 
MAYASA. 
De grootste kwikmijn in de wereld bevindt zich in Almadén, Spanje. De kwikwinning in 
Almadén ligt sinds 2003 stil, maar de onderneming die de eigenaar van de mijn is, MAYASA, 
zamelt kwik in en handelt internationaal (vooral met ontwikkelingslanden) in kwik afkomstig 
uit ontmantelde chloor-alkali-installaties en uit andere bronnen.

Het Commissievoorstel voor een exportverbod voor kwik en opslag van overtollig kwik

Gezien het gevaar van kwik en het bestaan van alternatieve procedé’s vrij van kwik, heeft de 
commissie van het Oslo-Parijs-Verdrag (OSPAR) geadviseerd om alle chloor-alkali-
installaties per 2010 om te bouwen voor toepassing van een kwik-vrije technologie 
(PARCOM besluit 90/3). 
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De resolutie van het Europees Parlement over de communautaire strategie inzake kwik (maart 
2006) verzocht de Europese Commissie maatregelen te treffen voor de tenuitvoerlegging van 
OSPAR-besluit 90/3. Behalve de huidige kwikemissies van kwikcel chloor-alkali-installaties 
zullen de grote hoeveelheden kwik uit deze cellen op een ecologische verantwoorde manier 
moeten worden beheerd als deze installaties op een kwik-vrije technologie overschakelen. Om 
te voorkomen dat dit kwikoverschot de mondiale grondstoffenmarkt voor kwik zou 
overspoelen, werd in oktober 2006 een voorstel voor een verordening goedgekeurd die de 
export van metallisch kwik met ingang van 1 juli 2011 verbiedt. Het voorstel bevat parallelle 
bepalingen voor een veilige opslag van het overtollige kwik dat voornamelijk afkomstig zal 
zijn van uit bedrijf genomen kwikcel chloor-alkali-installaties om te voorkomen dat het 
opnieuw wordt verkocht. Daartoe is Euro Chlor (de EU-federatie van de chloor-alkali-
industrie), die ook erkende dat opslag nodig was, door de Europese Commissie verzocht om 
een vrijwillige overeenkomst voor de opslag van overtollig chloor-alkali-kwik op te stellen,
met welk verzoek Euro Chlor heeft ingestemd. Voorgesteld is een verplichting tot opslag in te 
stellen voor metallisch kwik dat niet langer in de chloor-alkali-industrie wordt gebruikt, voor 
kwik als bijproduct van niet-ijzerhoudende metalen en voor kwik als bijproduct van 
gaszuivering. De verplichting tot opslag geldt met opzet niet voor uit kwikhoudende 
producten teruggewonnen kwik.

Aanbevelingen van de rapporteur

De rapporteur is verheugd over het voorstel van Commissie, maar meent dat enkele 
wijzigingen moeten worden aangebracht om de menselijke gezondheid en het milieu beter te 
beschermen. Daartoe stelt de rapporteur enkele amendementen voor die hoofdzakelijk 
betrekking hebben op de volgende punten:

Datum van het exportverbod
Aangezien de EU in totaal meer kwik exporteert dan enig andere regio in de wereld zal een
vroegtijdig exportverbod, in combinatie met andere internationale maatregelen, de 
onevenredig grote gevolgen van blootstelling aan kwik in de ontwikkelingslanden ten gevolge 
van de overmatig grote voorraden kwik aanzienlijk beperken. Tot de inwerkingtreding van het 
exportverbod komt er nog steeds kwik uit de EU op de markt wat het risico voor de 
menselijke gezondheid en het milieu vergroot. Daarom moet het voorgestelde verbod zo 
spoedig mogelijk van kracht worden, bij voorkeur met ingang van 2009. 
Eerdere ontwerpvoorstellen van de Commissie en van het Luxemburgse Voorzitterschap
noemden de 2008 als datum voor het exportverbod.

Reikwijdte van het exportverbod
Wil de verordening eerlijk en eenvoudig blijven dan moeten ook kwikverbindingen onder het 
exportverbod vallen. Kwikverbindingen (met uitzondering van kwiksulfide) worden vanaf 
0,5% als toxisch aangemerkt en voor sommige substanties geldt een nog lagere waarde.
De rapporteur steunt het opnemen van kwikverbindingen in het exportverbod voor kwik. Er 
bestaat een gerechtvaardigde bezorgdheid dat kwik, dat bijvoorbeeld wordt geproduceerd bij 
het winnen van non-ferrometalen en smeltactiviteiten (zoals kalomel Hg2Cl2), als 
kwikverbinding naar andere landen wordt geëxporteerd en wordt omgezet voor verder gebruik
als elementair kwik. Naar de mening van de rapporteur zal een algemeen exportverbod waar 
ook kwikverbindingen onder vallen, helpen de kwikuitstoot en de hoeveelheid kwik in 
circulatie te beperken. Bovendien kan een exportverbod voor kwikverbindingen voorkomen 
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dat verbindingen die veel kwik bevatten, als grondstof worden gebruikt voor de verwerking 
van metallisch kwik. Dit kan een eventuele maas in de verordening dichten.
Bovendien kan een exportverbod voor cinnaber-erts voorkomen dat ook mineralen en 
verbindingen die veel kwik bevatten, als grondstof worden gebruikt voor de verwerking van 
metallisch kwik.
Producten die kwik bevatten en die aan beperkingen op het gebruik en de afzet in de EU zijn 
onderworpen, moeten eveneens onder het verband vallen. Ook moet de EU niet met twee 
maten meten. Producten die kwik bevatten en in de EU zijn verboden, mogen niet worden 
uitgevoerd naar landen die wellicht nog geen desbetreffende regelgeving kennen.
Het Europees Parlement heeft (in maart 2006) aangedrongen op een exportverbod ook voor 
kwikverbindingen en producten die kwik bevatten en die reeds of spoedig zullen zijn 
onderworpen aan beperkingen op het gebruik en de afzet in de EU.

Kwikinvoer
De rapporteur is van mening dat de EG een invoerverbod voor kwik in de EU moet 
overwegen om te zorgen dat de kwikvoorraden in de EU in overeenstemming zijn met de 
vraag, de verplichtingen tot opslag en het beleid in de EU en om de terugwinning van kwik uit 
afval en afvalproducten aan te moedigen. Het is niet logisch om enerzijds uit de EU afkomstig 
kwik op te slaan en tegelijkertijd kwik in te voeren voor gerechtvaardigd gebruik in de EU.

Volgsysteem voor de handel
Er moet een systeem worden opgezet om de in- en uitvoer van kwik en kwikverbindingen van 
en naar de EU, alsmede de interne handel te volgen. Het Europees Parlement heeft (in maart 
2006) aangedrongen op het instellen van een systeem voor het volgen van de handel in kwik 
vóór de inwerkingtreding van het exportverbod.
Dit volgsysteem moet de handel transparant maken en zorgen dat de Commissie en 
belanghebbenden ontwikkelingen die de bedoeling en de doelmatigheid van het verbod
ondergraven, gemakkelijk kunnen worden onderkend.
De lidstaten moeten regelmatig informatie verstrekken aan de Commissie die deze vervolgens 
openbaar maakt.

Een oplossing voor een veilige en duurzame opslag van overtollig kwik
Overtollig kwik moet worden opgeslagen dan wel verwijderd. Al het overtollige kwik moet 
uiteindelijk definitief worden verwijderd op een veilige en ecologisch verantwoorde wijze.
Definitieve verwijdering van metallisch kwik in zoutmijnen geeft aanleiding tot ernstige 
bezorgdheid over de veiligheid voor het milieu op de lange termijn. Het feit dat kwik een 
vloeistof is en de vraag of het in zoutmijnen intact blijft zonder dat de vaten waarin het kwik 
is opgeslagen, op den duur gaan lekken en er dampen vrijkomen, blijft een reden tot 
bezorgdheid.
Ook kwik dat uit cinnaber-erts is gewonnen moeten worden opgeslagen omdat het gebruik 
van dergelijke kwik betekent dat er in strijd met het doel van deze verordening nieuw kwik op 
de markt komt.
De rapporteur is van mening dat, zolang er geen technieken voor een veilige verwijdering van 
kwik zijn ontwikkeld en uitvoerig zijn beoordeeld, gekozen moet worden voor tijdelijke 
opslag van metallisch kwik voorafgaande aan de blijvende definitieve verwijdering. Het 
volume van dit kwik is betrekkelijk gering. Door zijn hoge dichtheid hebben de 12.000 ton 
overtollig kwik van de chloor-alkali-industrie een volume van ongeveer 1000 kubieke meter.
Er dient een kader van minimumvoorwaarden voor opslag te worden vastgesteld dat zorgt 
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voor voortdurende controle, minimum veiligheidsnormen, regelmatige en transparante 
rapportage, voorafgaande planning en prognoses, verzekerde levering en sancties voor niet-
nakoming.
Overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt, dient bij tijdelijke opslag de 
aansprakelijkheid bij de eigenaar van de opslagvoorziening te berusten. 
De lidstaten dragen de administratieve en financiële verantwoordelijkheid voor de veilige 
definitieve verwijdering.

Het Europees Parlement heeft (in maart 2006) aangedrongen op wettelijk bindende 
maatregelen om te zorgen dat al het kwik van de chloor-alkali-industrie niet weer terug op de 
markt komt en veilig wordt opgeslagen, op veilige locaties, voortdurend wordt gecontroleerd 
en zich op een plaats bevindt waar zonodig onmiddellijk actief kan worden ingegrepen. 
Bovendien verzocht het om minimum veiligheidsnormen, regelmatige en transparante 
rapportage, voorafgaande planning en prognoses, sancties en straffen, en wees het op het
belang van toepassing van het beginsel dat de vervuiler betaalt waar het om opslag gaat, en 
was het van oordeel dat de bedrijfstakken die voor de productie van kwik verantwoordelijk 
zijn, moeten bijdragen aan de financiering van de veilige opslag van overtollig kwik.


