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BIJLAGEN
bij het Voorstel voor een
Verordening
van het Europees Parlement en de Raad betreffende kwik, en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 1102/2008
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BIJLAGE I
Kwikverbindingen en mengsels waarop de artikelen 3 en 4 van toepassing zijn
Kwikverbindingen:
Kwik(I)chloride (Hg2Cl2, CAS-nummer 10112-91-1)
Kwik(II)oxide (HgO, CAS-nummer 21908-53-2)
Cinnabererts
Mengsels:
Mengsels van kwik met andere stoffen, waaronder kwiklegeringen, met een kwikconcentratie
van ten minste 95 gewichtsprocent.
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BIJLAGE II
In artikel 5 bedoelde kwikhoudende producten
Deel A — Kwikhoudende producten

1. Batterijen, met uitzondering van zink-zilveroxide-knoopcellen met een kwikgehalte van < 2 %
en zink-lucht-knoopcellen met een kwikgehalte van < 2 %.
2. Schakelaars en relais, uitgezonderd meetbruggen met zeer hoge precisiecapaciteit en
verliesfactor-meetbruggen en hoogfrequentie-RF-schakelaars en -relais in meet- en
regelapparatuur met een kwikgehalte van ten hoogste 20 mg per brug, schakelaar of relais.
3. Compacte fluorescentielampen (CFL-lampen) voor algemene verlichtingsdoeleinden van
≤ 30 W met een kwikgehalte van meer dan 5 mg per buis.
4. De volgende lineaire fluorescentielampen (LFL-lampen) voor algemene verlichtingsdoeleinden:
a) Triband-fosfor < 60 W met een kwikgehalte van meer dan 5 mg per lamp;
b) Halofosfaat-fosfor ≤ 40 W met een kwikgehalte van meer dan 10 mg per lamp.
5. Hogedruk-kwikdamplampen (HPMV-lampen) voor algemene verlichtingsdoeleinden.
6.

De volgende kwikhoudende fluorescentielampen met koude kathode (CCFL)
fluorescentielampen met externe elektrode (EEFL) voor elektronische beeldschermen:

en

a) kort (lengte ≤ 500 mm) met een kwikgehalte van meer dan 3,5 mg per lamp;
b) gemiddeld (lengte > 500 mm en ≤ 1 500 mm) met een kwikgehalte van meer dan 5 mg per lamp;
c) lang (lengte > 1 500 mm) met een kwikgehalte van meer dan 13 mg per lamp.
7. Cosmetica die kwik en kwikverbindingen bevatten, met uitzondering van de speciale gevallen
die onder nummer 17 zijn opgenomen in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het
Europees Parlement en de Raad1.
8. Pesticiden, biociden en topische antiseptica.
9. De volgende niet-elektronische meetinstrumenten indien er geen geschikt kwikvrij alternatief
beschikbaar is:
a) barometers;
b) hygrometers;
c) manometers;
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Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende
cosmetische producten (PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59).
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d) thermometers;
e) bloeddrukmeters.
Deze vermelding heeft geen betrekking op de volgende meetinstrumenten:
a) niet-elektronische meetinstrumenten die zijn geïnstalleerd in omvangrijke apparatuur of die
worden gebruikt voor zeer nauwkeurige metingen;
b) meetinstrumenten die op 3 oktober 2007 meer dan 50 jaar oud zijn;
c) meetinstrumenten die om culturele en historische redenen op openbare tentoonstellingen
worden geëxposeerd.

Deel B — Aanvullende producten uitgesloten van de lijst in deel A van deze bijlage
Schakelaars en relais, fluorescentielampen met koude kathode (CCFL) en
fluorescentielampen met externe elektrode (EEFL) voor elektronische beeldschermen en
meetinstrumenten, wanneer zij worden gebruikt om een onderdeel van grotere apparatuur te
vervangen en op voorwaarde dat er voor dat onderdeel geen haalbaar kwikvrij alternatief
beschikbaar is, overeenkomstig Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de
Raad2 en Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad3.
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Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende
autowrakken (PB L 269 van 21.10.2000, blz. 34).
Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (PB L 174 van 1.7.2011,
blz. 88).
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BIJLAGE III
Voorschriften betreffende kwik van toepassing op productieprocessen
Deel I: Verbod op het gebruik van kwik of kwikverbindingen in productieprocessen
a)

vanaf 1 januari 2019: productie van aceetaldehyde

b)

vanaf 1 januari 2019: productie van vinylchloridemonomeer

Deel II: Productieprocessen waarop beperkingen betreffende het gebruik en de lozing
van kwik en kwikverbindingen van toepassing zijn
Productie van natrium- of kaliummethylaat of -ethylaat
De productie van natrium- of kaliummethylaat of -ethylaat moet gebeuren overeenkomstig de
volgende voorschriften:

NL

–

geen gebruik van kwik uit de primaire mijnbouw;

–

vermindering tegen 2020 met 50 % (per ton geproduceerde stoffen) ten opzichte van
2010 van rechtstreekse en onrechtstreekse lozingen van kwik en kwikverbindingen in
lucht, water en bodem; en

–

vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening wordt de capaciteit van
installaties waarin kwik en kwikverbindingen worden gebruikt voor de productie van
natrium- of kaliummethylaat of -ethylaat en die voor die datum reeds in gebruik
waren niet meer verhoogd en worden er geen nieuwe installaties meer toegestaan.
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BIJLAGE IV
Inhoud van het in artikel 9 bedoelde nationale plan inzake ambachtelijke en
kleinschalige goudwinning
Het nationale plan moet de volgende informatie bevatten:

NL

a)

nationale doelstellingen en reductiedoelstellingen;

b)

maatregelen om het volgende te beëindigen:
i)

amalgamatie van ruw erts;

ii)

verbranding in de openlucht van amalgaam of verwerkt amalgaam;

iii)

verbranden van amalgaam in woongebieden; en

iv)

uitlogen met cyanide van sedimenten, ertsen en residuen waaraan kwik is
toegevoegd zonder het kwik eerst te verwijderen;

c)

stappen om het formaliseren of reguleren van de ambachtelijke en kleinschalige
goudwinning te vergemakkelijken;

d)

referentiemetingen van de hoeveelheden kwik die worden gebruikt en de praktijken
die worden toegepast in de ambachtelijke en kleinschalige goudwinning en verwerking op het grondgebied van de lidstaat;

e)

strategieën ter bevordering van het verminderen van emissies en lozingen van en
blootstelling aan kwik in de ambachtelijke en kleinschalige goudwinning en verwerking, met inbegrip van methoden waarbij geen kwik wordt gebruikt;

f)

strategieën voor het beheren van de handel in en het voorkomen van de verspreiding
van kwik en kwikverbindingen afkomstig uit zowel buitenlandse als binnenlandse
bronnen voor gebruik in de ambachtelijke en kleinschalige goudwinning en verwerking;

g)

strategieën voor het betrekken van belanghebbenden bij de uitvoering en
voortdurende ontwikkeling van het nationale actieplan;

h)

een volksgezondheidsstrategie met betrekking tot de blootstelling aan kwik van
mijnwerkers in de ambachtelijke en kleinschalige goudwinning en hun gemeenschap,
die onder andere het verzamelen van gezondheidsgegevens, training voor
gezondheidswerkers en voorlichting via de gezondheidszorg omvat;

i)

strategieën om te voorkomen dat kwetsbare bevolkingsgroepen, met name kinderen
en vrouwen in de vruchtbare leeftijd, in het bijzonder zwangere vrouwen, worden
blootgesteld aan kwik dat wordt gebruikt bij ambachtelijke en kleinschalige
goudwinning;

j)

strategieën om mijnwerkers in de ambachtelijke en kleinschalige goudwinning en
getroffen gemeenschappen van informatie te voorzien;

k)

een tijdschema voor de uitvoering van het nationale actieplan.
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BIJLAGE V
Concordantietabel
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Verordening (EG) nr. 1102/2008

Deze verordening

Artikel 1, lid 1

Artikel 3, lid 1, eerste alinea

Artikel 1, lid 2

Artikel 3, lid 1, tweede alinea

Artikel 1, lid 3

Artikel 3, lid 2

Artikel 2

Artikel 11

Artikel 3, lid 1, eerste alinea

Artikel 13, lid 1

Artikel 3, lid 1, tweede alinea

_

Artikel 3, lid 2

_

Artikel 4, lid 1

_

Artikel 4, lid 2

_

Artikel 4, lid 3

_

Artikel 5, lid 1

_

Artikel 5, lid 2

_
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Artikel 5, lid 3

_

Artikel 6, lid 1

Artikel 12, lid 1

Artikel 6, lid 2

Artikel 12, lid 1

Artikel 6, lid 3

Artikel 12, lid 1

Artikel 6, lid 4

_

Artikel 7

Artikel 14

Artikel 8, lid 1

_

Artikel 8, lid 2

_

Artikel 8, lid 3

_

Artikel 8, lid 4

_

Artikel 8, lid 5

_

Artikel 9

_
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