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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om gemenskapens kvicksilverstrategi 
(2005/2050(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om 
gemenskapens kvicksilverstrategi (KOM(2005)0020),

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-…/2005), och av följande skäl:

A. Kvicksilver och kvicksilverföreningar är mycket giftiga för människor, ekosystem samt 
vilda djur och växter.

B. Kvicksilver är svårnedbrytbart och kan i miljön ändra form till metylkvicksilver, som är 
den giftigaste formen av kvicksilver. Metylkvicksilver tar sig lätt in i moderkakan och 
genom blod-hjärnbarriären och kan på så sätt hindra den mentala utvecklingen även hos 
foster.

C. Kvicksilverförorening är ett allmänt förekommande, långlivat och utspritt problem, och 
gemenskapens kvicksilverstrategi, som föreslagits av kommissionen, är ett viktigt bidrag i 
kampen mot detta globala hot.

D. Kvicksilver och kvicksilverföreningar ingår i listan över prioriterade farliga ämnen i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område1

(vattendirektivet). Enligt artikel 16.8 i det direktivet skulle kommissionen senast i 
december 2003 lägga fram förslag om att eliminera eller gradvis minska utsläpp eller spill 
av prioriterade farliga ämnen. Något sådant förslag har emellertid ännu inte lagts fram.

E. EU är världens största kvicksilverexportör. Ett exportförbud inom EU skulle därför 
avsevärt bidra till att hämma kvicksilverhandeln och den globala tillgången på kvicksilver.

F. Användningen av 12 000 ton kvicksilver inom EU:s kloralkaliindustri skall avvecklas 
under de kommande 15 åren, och detta överskottskvicksilver måste förvaras säkert.

G. Kvicksilver har utvunnits i Almadén i Spanien under århundraden, och nedläggningen av 
dessa gruvor måste åtföljas av ekonomiska och sociala omstruktureringsåtgärder för de 
områden det gäller. 

H. Det brådskar med att hitta en plats för säkert förvar av överskottskvicksilver från hela 
Europa.

  
1 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1. Direktivet ändrades senast genom beslut nr 2455/2001 (EGT L 331, 15.12.2001, 
s. 1).
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I. Den viktigaste källan till utsläpp av kvicksilver är kolförbränning, och utsläppen från stora 
förbränningsanläggningar regleras i gemenskapslagstiftningen (rådets direktiv 96/61/EG 
av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar1 (IPPC-direktivet) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG 
av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från 
stora förbränningsanläggningar2).

J. Utsläppen från små förbränningsanläggningar och koleldning i bostäder regleras inte i 
någon gemenskapslagstiftning. Ändå svarade dessa för 35 procent av kvicksilverutsläppen 
inom EU-27 under 2000. 

K. Den största källan till kvicksilverexponering är för de flesta människor i industrialiserade 
länder inandning av kvicksilverångor från amalgamfyllningar.

L. Utsläppen från krematorier är en betydande källa till kvicksilverförorening och lämplig 
teknik kan minska dessa utsläpp kraftigt.

M. Att ersätta kvicksilver i mät- och kontrollutrustning som används privat eller i yrkeslivet 
är ett effektivt sätt att ta itu med oundvikliga utsläpp i samband med användning och 
bortskaffande av sådan utrustning. 

N. Kvicksilverföroreningar från hushållsavfall är ett allt större problem, och olika system för 
obligatorisk separat insamling och hantering av alla produkter som innehåller kvicksilver 
som förekommer i samhället måste inrättas. 

O. Exponering för metylkvicksilver sker oftast via föda. Metylkvicksilver lagras och 
koncentreras främst i den marina näringskedjan, vilket innebär att befolkningsgrupper som 
äter mycket fisk och skaldjur är särskilt sårbara.

P. Exponeringen för kvicksilver bland utsatta befolkningsgrupper (spädbarn, barn, gravida 
kvinnor och kvinnor i fruktsam ålder) måste minimeras. Effekterna av en sådan 
minimering måste övervakas noggrant. Befolkningen som helhet, och framför allt utsatta 
grupper, måste informeras och utbildas om, och varnas för, de potentiella riskerna med 
livsmedel som förorenats med kvicksilver och kvicksilverföreningar.

Q. EU bör arbeta för att det vidtas globala åtgärder för att avsevärt minska tillgång och 
efterfrågan på kvicksilver, samt för att kontrollera all kvicksilverhandel. EU bör vidta 
rättsligt bindande åtgärder på gemenskapsnivå för att ge åtgärderna på internationell nivå 
den trovärdighet som behövs.

R. När strategin granskas 2010 måste man beakta offentliggjorda mätningar av mark, luft och 
vatten. 

S. Kvicksilverupptagningen beror till viss del på den biologiska tillgängligheten i olika 
ekosystem på lokal nivå.

  
1 EGT L 257, 10.10.1996, s. 26.
2 EGT L 309, 27.11.2001, s. 1.



PR\585664SV.doc 5/12 PE 364.783v01-00
Extern översättning

SV

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om gemenskapens 
kvicksilverstrategi, och understryker vikten av den antagna inriktningen att generellt 
minska kvicksilverutsläppen, jämte tillgången och efterfrågan, på EU-nivå, samt att 
hantera kvicksilveröverskottet och exponeringsskyddet.

2. Europaparlamentet understryker i sammanhanget betydelsen av att EU fortsätter sitt arbete 
på internationell nivå i syfte att kraftigt minska utsläppen och användningen av 
kvicksilver globalt, under förutsättning att det finns alternativ, samtidigt som 
primärproduktionen fasas ut och överskottet förhindras att nå marknaden på nytt. 

3. Europaparlamentet understryker mot bakgrund av ovanstående betydelsen av 
kommissionens proaktiva förslag att fasa ut exporten av kvicksilver och 
kvicksilverföreningar i metallisk form från gemenskapen och uppmanar kommissionen att 
arbeta för att EU:s exportförbud för kvicksilver införs så snart det är praktiskt möjligt och 
senast 2010. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast i mars 2008 föreslå åtgärder för att 
följa det importerade och exporterade kvicksilvret och kvicksilverföreningarna inom 
medlemsstaterna samt till och från gemenskapen, åtgärder som skall vara införda före 
exportförbudet.

5. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att vidta åtgärder för att ombesörja en 
säker förvaring av allt kvicksilver från kloralkaliindustrin på platser som ständigt 
övervakas och där aktiva ingripanden vid behov kan ske omedelbart.

6. Europaparlamentet understryker dessutom betydelsen av att tillämpa principen att 
förorenaren betalar när det gäller förvaring av överskottskvicksilver. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samtidigt se till att inget europeiskt 
primärkvicksilver kommer ut på EU- och/eller världsmarknaden. 

8. Europaparlamentet understryker att den främsta källan till kvicksilverutsläpp är 
kolförbränning, och uppmanar kommissionen att så snart som möjligt, och som ett absolut 
minimum, införa gränsvärden i IPPC-direktivet eller i separat lagstiftning för utsläpp av 
kvicksilver från all berörd verksamhet, och framför allt från såväl storskalig som 
småskalig kolförbränning. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på kort sikt se till att IPPC-direktivet 
tillämpas strikt, mot bakgrund av att kvicksilvercellprocessen inom kloralkaliindustrin inte 
anses utgöra bästa tillgängliga teknik.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligare åtgärder på kort sikt för 
att kontrollera kvicksilverutsläppen från krematorier, eftersom detta är en ökande och 
besvärlig utsläppskälla. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast före utgången av 2007 föreslå hur 
användningen av kvicksilver i dentalt amalgam kan minskas, eftersom lämpliga, icke 
kvicksilverbaserade alternativ finns, och uppmanar kommissionen samtidigt att vidta 
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åtgärder som garanterar att gemenskapens krav avseende hantering av tandavfall tillämpas 
korrekt.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att begränsa marknadsföring och användning 
av kvicksilver i all mät- och kontrollutrustning, både privat och i yrkeslivet (framför allt i 
hushåll, inom hälso- och sjukvården och i skolor), samtidigt som undantag medges i de 
fall där inga lämpliga alternativ ännu finns. Sådana undantag bör även gälla för enstaka 
fall av underhåll av museisamlingar och det industriella arvet.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder på kort sikt för att se till att 
alla produkter (inte enbart elektriska och elektroniska) som innehåller kvicksilver och 
förekommer i samhället samlas in separat och hanteras säkert.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med användningen av kvicksilver 
vid produktion av vacciner, vilket också nämns i rådets slutsatser av den 24 juni 2005, och 
att utvärdera detta i syfte att minska sådan användning och införa ett totalförbud när 
lämpliga och säkra alternativ finns.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att forskning om kvicksilver 
prioriteras och att lämpliga medel avsätts för sådan forskning genom det sjunde 
ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling och genom andra lämpliga 
finansieringsmekanismer.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att all återstående användning av 
kvicksilver, som inte omfattas av den framförda strategin, skall underkastas kravet på 
ersättning med säkra alternativ där så låter sig göras, i enlighet med den föreslagna 
REACH-förordningen, när den väl antagits.

17. Europaparlamentet understryker betydelsen av att åtgärder mot exponering utarbetas, 
kunskapen ökas och vikten erkänns av att allmänhetens förståelse ökar genom information 
och utbildning om hälsoriskerna i samband med kvicksilverexponering.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt uppfylla sina 
skyldigheter enligt vattendirektivet, vari krävs att kommissionen redan i december 2003 
skall föreslå lämpliga normer för utsläppskontroll och kvalitetsstandarder för att fasa ut 
utsläpp och spillav kvicksilver och kvicksilverföreningar i den marina miljön.

19. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att ytterligare undersöka utsatta 
befolkningsgruppers (t.ex. gravida kvinnor och barn) konsumtion av olika typer av fisk 
och skaldjur och anser att detta är en av de mest brådskande åtgärderna för att se till att 
utsatta befolkningsgruppers exponering av metylkvicksilver sänks under de internationellt 
accepterade säkra halterna.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att ett program för mätning av 
halterna av metylkvicksilver i fisk i hela Europa, inklusive testning av stora rovfiskar, 
införs så snart som möjligt, så att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) 
skall kunna utfärda rekommendationer om konsumtion av fisk med höga halter av 
kvicksilver, speciellt i syfte att utarbeta riktlinjer för sårbara befolkningsgrupper. 



PR\585664SV.doc 7/12 PE 364.783v01-00
Extern översättning

SV

Parlamentet anser att ett sådant program bör ta hänsyn till särskilda risker genom att vissa 
ekosystem lättare än andra omvandlar kvicksilver till biologiskt tillgängligt 
metylkvicksilver.

21. Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att se till att kvicksilver 
inkluderas i det program för biologisk övervakning som ingår i den europeiska 
handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 (KOM(2004)0416), i enlighet med kraven 
från Europaparlamentet i dess resolution om handlingsplanen av den 23 februari 2005 
(2004/2132(INI))1.

22. Europaparlamentet välkomnar rådets slutsats, där de miljömässiga och sociala problem 
som uppkommer på grund av nedläggningen av de gamla kvicksilvergruvorna i Almadén i 
Spanien framhålls. Parlamentet rekommenderar att lämpliga kompensationsåtgärder vidtas 
och i vederbörlig ordning finansieras av kommissionen för att göra det möjligt för de 
berörda områden som påverkas av nedläggningen av kvicksilvergruvorna att utforma 
livskraftiga ekonomiska och sociala alternativ. Parlamentet understryker att möjligheten 
att utnyttja Almadén för säker förvaring av befintliga kvicksilverlager eller kvicksilver 
som produceras i andra hand av industrier över hela Europa bör beaktas, för att sålunda 
kunna utnyttja de infrastrukturer, den lokala arbetskraft och den tekniska expertis som 
redan finns.

23. Europaparlamentet stöder åtgärder enligt principen förorenaren betalar för att garantera 
återställning och övervakning av stängda, förorenade gruvanläggningar.

24. Europaparlamentet välkomnar alla åtgärder som föreslagits av kommissionen på 
internationell nivå och understryker betydelsen av att kommissionen och medlemsstaterna 
stöder och främjar internationella åtgärder i syfte att nå en överenskommelse om 
införandet av ett globalt rättsinstrument om kvicksilver.

25. Europaparlamentet understryker dessutom betydelsen av att EU samarbetar med de största 
kvicksilverproducerande länderna, Algeriet och Kirgizistan, i syfte att fasa ut det 
primärkvicksilver som når världsmarknaden, genom att stödja relevanta åtgärder.

26. Europaparlamentet understryker betydelsen av att EU tar initiativ och organiserar 
bilaterala möten med andra parter, såsom G77-länderna och Kina, för att bättre kunna 
förbereda de förhandlingar som planerats äga rum under styrelsemötet för FN:s 
miljöprogram (UNEP) 2007.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att erbjuda 
drabbade utvecklingsländer och länder med ekonomier i omvandling tekniskt stöd och 
kunnande för att de så småningom skall kunna fasa ut användning och utsläpp av 
kvicksilver och kvicksilverföreningar.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sörja för restriktioner för användningen 
av kvicksilver i samband med guldbrytning, genom att samtidigt främja praktiskt 
genomförbar teknik som inte använder sig av kvicksilver, och dessutom lägga fram 

  
1 P6_TA(2005)0045.
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förslag för ett positivt märkningssystem för guld som har brutits utan användning av 
kvicksilver.

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Inledning

Kvicksilver är en tungmetall som förekommer naturligt i miljön i olika kemiska former. Det 
är den enda metall som är flytande i ren form. I rumstemperatur förångas kvicksilver 
långsamt. Naturliga händelser (t.ex. vulkanisk aktivitet och bergvittring) och mänsklig 
aktivitet (t.ex. gruvbrytning och förbränning) kan leda till att kvicksilver släpps ut i miljön. 
Kvicksilver som når världsmarknaden har i första hand utvunnits ur cinnober från gruvor i 
Spanien, Kirgizistan och Algeriet. Det kan också återvinnas från industriella processer.
Kvicksilverfyndigheterna i Almadén i Spanien svarar för den största mängden flytande 
kvicksilver som produceras i världen. Den totala produktionen sedan brytningen startade en 
gång i tiden uppgår till cirka 250 000 ton, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av hela den 
mängd som framställts i världen. Kvicksilver har utvunnits i Almadén i mer än 2 000 år och är 
regionens viktigaste socioekonomiska verksamhet.

Kvicksilver och kvicksilverföreningar är mycket giftiga för människor, ekosystem samt vilda 
djur och växter. Det är ett globalt, allmänt spritt och svårnedbrytbart förorenande ämne. 
Kvicksilver kan i miljön ändra form till metylkvicksilver, som är den giftigaste formen av 
kvicksilver. Metylkvicksilver tar sig lätt in i moderkakan och genom blod-hjärnbarriären, 
vilket riskerar att skada nervsystemet och gör det särskilt skadligt för fostrets utveckling.
Kvicksilver utgör ett globalt hot. Det överskrider nationella eller regionala gränser, färdas 
över långa avstånd genom atmosfären och förorenar livsmedel i Europa och övriga världen 
med halter som utgör en betydande risk för människors hälsa.

Europeiska unionen är världens största kvicksilverexportör. EU har svarat för cirka 30 procent 
av världens konsumtion under perioden 2001–2003. Att EU har en ledande roll när det gäller 
att hantera globala kvicksilverproblem är därför helt klart en ekonomisk, politisk och moralisk 
plikt. Gemenskapsåtgärder, liksom ett internationellt engagemang, är nödvändiga för att 
skydda människors hälsa och miljön. Gemenskapens kvicksilverstrategi med dess integrerade 
synsätt är därför ett viktigt bidrag i kampen mot detta globala hot.

I. Exportförbud och säker förvaring

Kommissionen planerar att fasa ut gemenskapens kvicksilverexport genom att införa ett 
exportförbud från 2011. Detta förbud bör emellertid införas snarast, och allra senast 2010. I 
anknytning till de internationella åtgärder som föreslagits i resolutionen från UNEP:s styrelse 
som antogs i februari 2005 och det globala kvicksilverprojekt som drivs av FN:s globala 
miljöfacilitet (GEF), FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och FN:s organisation för industriell 
utveckling (Unido), ökar nu trycket genom olika åtgärder för att minska den globala 
efterfrågan på kvicksilver. 

Användningen av cirka 12 000 ton kvicksilver inom EU:s kloralkaliindustri skall avvecklas 
under de kommande 15 åren. Detta kvicksilveröverskott måste förvaras säkert på skyddade 
platser som ständigt övervakas och där aktiva ingripanden vid behov kan ske omedelbart.
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II. Gränsvärden för utsläpp

Den viktigaste källan till kvicksilverutsläpp är kolförbränning. Tillämpning av befintliga 
instrument såsom direktiv 2001/80/EG för att minska halterna av svaveldioxid kommer att 
medföra en viss minskning av kvicksilverutsläppen. Framför allt obundet kvicksilver (med en 
livslängd i atmosfären på upp till ett år) som kan färdas över hela världen kommer emellertid 
fortfarande att släppas ut i miljön och bidra till den globala föroreningen. Därför bör 
gränsvärden för kvicksilverutsläpp från stora förbränningsanläggningar och annan därmed 
sammanhängande verksamhet införas snarast i IPPC-direktivet 96/61/EG, och/eller i ett 
separat rättsinstrument. Detta med tanke på att olika kontrollalternativ redan finns, till 
exempel teknik för att minska utsläppen, användning av kol med låg kvicksilverhalt, 
kolrening eller övergång till ett renare bränsle. Dessutom bör, såsom nämns i strategin, de 
internationella åtgärder som anges i protokollet om tungmetaller inom ramen för 
Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (LRTAP) beaktas.

Utsläppen från småskaliga förbränningsanläggningar regleras för närvarande inte i 
gemenskapslagstiftningen. Gränsvärden för utsläpp från sådana anläggningar bör även 
fastställas genom ett gemenskapsinstrument, eftersom de kumulativa effekterna av 
kvicksilverutsläpp från dessa anläggningar bidrar kraftigt till de totala föroreningsnivåerna.

Dessutom är krematoriernas kvicksilverutsläpp en föroreningskälla som ökar i omfattning, 
vilket bör regleras på EU-nivå. Den lagstiftning som redan finns i Danmark, Nederländerna, 
Tyskland och Förenade kungariket bör harmoniseras innan fler medlemsstater antar egen 
lagstiftning. Relevanta rekommendationer i OSPAR-konventionen för skydd av den marina 
miljön i Nordostatlanten täcker enbart 12 av de 25 medlemsstaterna och inga påföljder 
förutses om rekommendationerna inte följs. 

III. Förbud mot kvicksilver i mät- och kontrollutrustning

Det enda effektiva sättet att lösa problemet med oundvikliga kvicksilverutsläpp från 
användning och bortskaffande av mät- och kontrollutrustning är att ersätta kvicksilvret i dessa 
typer av produkter. Exempel på restriktioner för användningen av farliga kemikalier i 
produkter finns redan i EU-lagstiftningen, till exempel direktiven 76/769/EEG och 
2002/95/EG. Följaktligen bör marknadsföring och användning av kvicksilver i all mät- och 
kontrollutrustning, både privat och i yrkeslivet, (framför allt i hushåll, inom hälso- och 
sjukvården och i skolor) begränsas, samtidigt som undantag medges i de fall där inga lämpliga 
alternativ ännu finns. Undantagen bör vara tidsbegränsade för att stimulera forskning och 
utveckling som främjar en övergång till alternativa ämnen och alternativ teknik inom berörda 
branscher. Flera medlemsstater, till exempel Sverige, Danmark och Nederländerna, har 
erfarenhet av att framgångsrikt tillämpa sådana restriktioner. 

IV. Insamling och hantering av kvicksilveravfall

Säkra system för separat insamling och hantering måste införas för de produkter som 
innehåller kvicksilver och redan förekommer i samhället. En stor del av det kvicksilverhaltiga 
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avfallet kommer från hushållen och kan komma att släppas ut i miljön utan kontroll. 
Kommissionen bör föreslå åtgärder inom ramen för strategin för att hantera detta problem. På 
samma sätt måste gemenskapens krav på hantering av avfall från dentalt amalgam tillämpas 
korrekt. 

V. Skydd mot och information om riskerna med kvicksilver

Med tanke på att kvicksilver är biologiskt ackumulerbart och förstoringsbart och faran med 
kvicksilverexponering för hjärnans utveckling, är det ytterst viktigt att utsatta 
befolkningsgrupper (barn, gravida kvinnor och kvinnor i fruktbar ålder) är väl informerade 
om och varnade för möjliga risker med att äta viss sorts fisk. I enlighet med EFSA:s 
rekommendationer måste dessa utsatta befolkningsgruppers kvicksilverexponering övervakas 
och riktlinjer för konsumtion av fisk och skaldjur måste fastställas. En sådan övervakning bör 
ingå i systemet för miljö- och hälsoövervakning och i programmet för biologisk övervakning i 
enlighet med handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010.

VI. Vacciner

Kvicksilver ingår i vacciner i form av timerosal, även känt som tiomersal, som innehåller 
cirka 50 viktprocent etylkvicksilver, och det används som skyddsmedel för att förhindra 
tillväxt av mikrober. Även om åsikterna fortfarande skiljer sig kraftigt åt huruvida timerosal i 
vacciner påverkar människors hälsa negativt, är det viktigt att notera att 
Världshälsoorganisationen (WHO) 1991 konstaterade att en säker nivå för 
kvicksilverexponering, under vilken inga negativa effekter förekommer, aldrig har kunnat 
fastställas. En del åtgärder har redan vidtagits i olika medlemsstater. I augusti 2004 
meddelade ministeriet för hälsovård och social trygghet i Förenade kungariket att timerosal 
inte längre skulle användas i vaccin för spädbarn. I Danmark har det danska 
hälsovårdssystemets nationella centrallaboratorium inte använt timerosal i vacciner för barn 
sedan 1992. Situationen i övriga medlemsstater är oklar när det gäller förekomsten av 
kvicksilver i vacciner.

VII. Stöd för och främjande av internationella åtgärder

Europeiska unionen och medlemsstaterna måste öka sina internationella insatser och arbeta 
för åtgärder för att på global nivå kontrollera kvicksilverutsläpp samt tillgång och efterfrågan. 
Med tanke på att kvicksilverföroreningar är gränsöverskridande måste åtgärder vidtas i syfte 
att komma överens om ett internationellt rättsinstrument angående kvicksilver. Samarbetet bör 
stärkas genom finansiellt och tekniskt stöd till de två största kvicksilverproducerande 
länderna, Algeriet och Kirgizistan, för att främja att primärproduktionen av kvicksilver fasas 
ut. Bilaterala kontakter med länder som Kina, Indien och Ryssland samt G77-länderna, som 
alla är alltmer beroende av fasta bränslen för koleldade kraftverk, bör intensifieras inför 
UNIP:s styrelsemöte 2007.
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Slutsatser och rekommendationer

Kvicksilver är giftigt för människor, ekosystem samt vilda djur och växter, och det utgör ett 
gränsöverskridande, globalt hot. Problemet med kvicksilverföroreningar är komplext och 
åtgärder måste vidtas på flera fronter för att kraftigt minska hälso- och miljöriskerna i 
sammanhanget. Kommissionens kvicksilverstrategi är ett välkommet steg i rätt riktning. De 
åtgärder som föreslås i strategin måste följas av lagstiftning inom följande områden:

- Utsläppsgränsvärden för berörd verksamhet. 
- Obligatorisk teknik för att minska utsläppen från krematorier.
- Exportförbud för primärkvicksilver från och med 2010. 
- Säker förvaring av överskottskvicksilver.
- Begränsning och hantering av avfall från dentalt amalgam.
- Begränsning av användningen av kvicksilver i dentalt amalgam.
- Förbud mot användning av kvicksilver i kontroll- och mätutrustning när säkra alternativ 

finns.


