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Hoofdpunten:

Het EESC beveelt de Commissie, de lidstaten en de sociale partners aan om:
a) te onderkennen dat het noodzakelijk en belangrijk is dat de EU in het mondiale debat een
voortrekkersrol blijft vervullen door actief verdergaande toezeggingen te doen om het gebruik,
de aanvoer en de emissies van kwik terug te dringen;
b) een algemene beperking van kwik te overwegen in het kader van een algemene doelstelling,
waarbij afwijkingen worden verleend voor situaties waarin dat noodzakelijk is (bijzondere
technische of economische problemen), in plaats van restricties per product, per toepassing en
per levenscyclusfase van kwik te hanteren;
c) projecten in ontwikkelingslanden en landen die een economisch overgangsproces doorlopen,
te blijven steunen en deze steun uit te breiden, parallel aan de activiteiten van het
intergouvernementeel onderhandelingscomité, in het kader van de internationale
werkzaamheden op de in punt 34 van besluit 25/5 van de Beheersraad van het UNEP vermelde
gebieden;
d) te concluderen dat het gebruik van kwik in de chloor/alkali-industrie beëindigd dient te
worden; het EESC verzoekt de Commissie om vóór 1 januari 2012 te komen met een voorstel
voor wettelijk bindende maatregelen, waarbij ook een – zo kort mogelijke – deadline voor
stopzetting van het gebruik van kwik in deze sector wordt vastgesteld (in ieder geval vóór
2020);
e) erop te wijzen dat er specifieke maatregelen getroffen moeten worden m.b.t. de emissie van
kwik door industriële bronnen; het EESC verzoekt de Commissie op korte termijn BBTconclusies (BBT=Best Beschikbare Technieken) goed te keuren alsook met BBT
samenhangende emissieniveaus voor alle kwikgerelateerde industriële processen, ter
ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de onlangs vastgestelde richtlijn inzake
industriële emissies;
f) na te gaan hoe het gebruik van kwik in knoopcelbatterijen teruggedrongen kan worden en vóór
1 juli 2012 te komen met een voorstel om de verkoop van deze batterijen te beperken;
g) nader te bekijken of het gebruik van kwik in de tandheelkunde per 1 juli 2012 afgebouwd kan
worden, rekening houdend met alle studies en ontwikkelingen en met de alternatieve
mogelijkheden;
h) ervoor te zorgen dat in alle tandheelkundige klinieken in de EU geavanceerde
amalgaamafscheiders worden geïnstalleerd;
i) vóór 31 december 2012 onderzoek te doen naar het gebruik van kwik in vaccins, de
beschikbare alternatieven en de mate waarin vaccins zonder kwik gebruikt kunnen worden ter
bescherming van de volksgezondheid;
j) vóór 31 december 2012 de nodige stappen te zetten om een eerste testprogramma voor
methylkwik in vis uit te voeren en de informatieverstrekking over de risico's daarvan in de EU
zo nodig aan te passen;

k) actie te ondernemen om mensen er meer bewust van te maken dat spaarlampen kwik bevatten
en apart, veilig en zonder te breken ingezameld moeten worden;
l) zich meer toe te leggen op de garanties voor het verwijderen van kwikresiduen in afvalstoffen;
m) ervoor te zorgen dat emissies bij crematies en van kleine stookcentrales worden onderworpen
aan communautaire regelgeving;
n) meer te doen om de gezondheid van alle werknemers die mogelijk in contact met kwik komen,
te waarborgen;
o) binnen het desbetreffende kader maatregelen m.b.t. de potentiële werkgelegenheidsgevolgen
te nemen om de effecten van industriële omschakelingsprocessen te verzachten; deze
maatregelen moeten van toepassing zijn op alle werknemers, ongeacht hun opleidingsniveau;
p) ervoor te zorgen dat kwikhoudende producten apart en veilig worden ingezameld, hetgeen
momenteel niet wettelijk verplicht is, en grootschalige informatiecampagnes op te zetten om
gebruikers en consumenten te laten weten hoe vluchtig en giftig kwik is.
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