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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Kopienas stratēģiju attiecībā uz dzīvsudrabu 
(2005/2050 (INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par Kopienas 
stratēģiju attiecībā uz dzīvsudrabu (COM(2005)0020),  

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2005),

A. tā kā dzīvsudrabs un tā savienojumi ir ļoti toksiski cilvēkiem, ekosistēmām un savvaļas 
dzīvniekiem;

B. tā kā dzīvsudrabs ir noturīgs un var pārveidoties vidē par vistoksiskāko formu —
metildzīvsudrabu, kas viegli pārvar gan placentas barjeru, gan asins-smadzeņu barjeru, un 
var bojāt smadzenes attīstības stadijā;

C. tā kā dzīvsudraba piesārņojums ir plaši izplatīts, noturīgs un difūzs, un tā kā Komisijas 
piedāvātā Kopienas stratēģija attiecībā uz dzīvsudrabu ir nozīmīgs ieguldījums centienos 
novērst šo globālo apdraudējumu;

D. tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvā 2000/60/EK , ar 
ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā1 (Ūdens pamatdirektīvā) 
dzīvsudrabs ir prioritāri bīstamo vielu sarakstā; tā kā saskaņā ar šīs grozītās direktīvas 
16. panta 8. punktu Komisijai līdz 2003. gada decembrim bija jāsagatavo priekšlikums par 
prioritāri bīstamo vielu izplūdes, emisiju un zudumu pārtraukšanu vai izbeigšanu, bet 
Komisija šo priekšlikumu vēl joprojām nav sagatavojusi;   

E. tā kā ES ir lielākā dzīvsudraba eksportētāja pasaulē un tā kā izvešanas aizliegums no ES 
ievērojami ierobežotu dzīvsudraba tirdzniecību un samazinātu tā starptautiskos 
uzkrājumus;

F. tā kā tuvāko 15 gadu laikā ir paredzēts pārtraukt 12 000 tonnu dzīvsudraba izmantošanu 
ES dzīvsudraba hlora-sārmu rūpniecībā un tā kā šis atlikušais dzīvsudrabs ir droši 
jāuzglabā;

G. tā kā dzīvsudrabu iegūst Almadenas raktuvēs Spānijā jau gadsimtiem ilgi un tā kā saistībā 
ar šo raktuvju slēgšanu attiecīgajās teritorijās ir jāveic ekonomiska un sociāla 
restrukturizācija; 

H. tā kā ir steidzami jāizlemj par vietu, kur droši uzglabāt atlikušo dzīvsudrabu no visas 
Eiropas;

  
1  OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp. Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 
2455/2001/EK (OV L 331, 15.12.2001, 1. lpp.).
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I. tā kā galvenais dzīvsudraba izdalīšanās veids ir ogļu dedzināšana, un tā kā emisiju 
apjomus no lielajām sadedzināšanas iekārtām reglamentē Kopienas tiesību akti (Padomes 
1996. gada 24. septembra Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli1 (IPPC direktīva) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 23. oktobra 
Direktīva 2001/80/EK par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju 
gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām2);

J. tā kā emisiju apjomus no mazām sadedzināšanas iekārtām un ogļu dedzināšanas 
individuālai apkurei nereglamentē neviens Kopienas tiesību akts, bet tās veido 35% no 
kopējā dzīvsudraba emisiju apjoma ES27 teritorijā 2000. gadā; 

K. tā kā galvenais veids, kā cilvēki attīstītās valstīs ir pakļauti dzīvsudraba iedarbībai, ir 
dzīvsudraba tvaiku ieelpošana no zobārstniecībā izmantotiem metālu sakausējumiem ar 
dzīvsudrabu (amalgamām);

L. tā kā emisijas no krematorijām ir nozīmīgs dzīvsudraba piesārņojuma avots, un tā kā 
slāpēšanas tehnoloģijas var būtiski ierobežot šo emisiju apjomus; 

M. tā kā dzīvsudraba aizstāšana patēriņa un profesionālā lietojuma mērinstrumentos un 
kontroles mērierīcēs ir efektīvs veids, kā izvairīties no citādi neizbēgamām emisijām to 
lietošanas un iznīcināšanas laikā; 

N. tā kā mājsaimniecības atkritumu radītais dzīvsudraba piesārņojums aizvien pieaug un tā kā 
visiem dzīvsudrabu saturošiem izstrādājumiem, kas sastopami sabiedrībā, jāpiemēro 
obligātie dalītas savākšanas un apstrādes noteikumi;

O. tā kā saskare ar metildzīvsudrabu visbiežāk notiek uzņemot pārtiku un tā kā tas jo īpaši 
uzkrājas un koncentrējas ūdenstilpju barības ķēdē, tādējādi īpaši pakļaujot riskam jutīgas 
iedzīvotāju grupas un tās sabiedrības daļas, kas uzturā lieto daudz zivju un jūras produktu;

P. tā kā dzīvsudraba iedarbība uz jutīgām iedzīvotāju grupām (zīdaiņiem, bērniem, 
grūtniecēm, sievietēm reproduktīvā vecumā) ir jāsamazina; tā kā šādu samazināšanas 
centienu efektivitāte ir rūpīgi jāpārrauga; tā kā iedzīvotāji kopumā, un jo īpaši jutīgās 
iedzīvotāju grupas ir jāizglīto un jābrīdina par iespējamo risku, lietojot pārtiku, kas ir 
piesārņota ar dzīvsudrabu un tā savienojumiem;

Q. tā kā ES ir jāstrādā starptautiskā mērogā, lai būtiski samazinātu dzīvsudraba piedāvājumu 
un pieprasījumu, un jākontrolē visa veida tirdzniecība ar to; tā kā ES ir jāveic juridiski 
saistoši pasākumi Kopienas mērogā, lai tās rīcību starptautiskā mērogā atzītu par 
uzticamu; 

R. tā kā pārskatot šo stratēģiju 2010. gadā, jāņem vērā sabiedrībai pieejamie mērījumu 
rezultāti augsnē, gaisā un ūdenī; 

S. tā kā dzīvsudraba uzņemšanas līmenis daļēji ir atkarīgs no iesaistīšanās bioloģiskajos 
procesos vietēji dažādās ekosistēmās,

  
1  OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp.
2  OV L 309, 27.11.2001., 1. lpp.
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1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par Kopienas stratēģiju attiecībā uz dzīvsudrabu un 
uzsver visaptverošo pieeju, lai Eiropas mērogā samazinātu dzīvsudraba emisijas un tā 
piedāvājuma un pieprasījuma apjomus, kā arī risinot jautājumus par dzīvsudraba atlikumu 
apsaimniekošanu un aizsardzību no tā iedarbības; 

2. tāpēc uzver, cik nozīmīgi ir Eiropas Savienībai turpināt savus centienus starptautiskā 
līmenī, lai panāktu būtisku dzīvsudraba emisiju apjoma un izmantošanas samazinājumu 
globālā mērogā, ņemot vērā, ka pastāv alternatīvas, vienlaicīgi pārtraucot tā primāro 
ražošanu un novēršot to, ka dzīvsudraba atlikumi atgriežas tirgū;  

3. uzsver šajā sakarā Komisijas piedāvājumu pārtraukt metāliskā dzīvsudraba un tā 
savienojumu eksportu no Kopienas un lūdz Komisiju nodrošināt, lai ES dzīvsudraba 
eksporta aizliegums stātos spēkā cik vien iespējams drīz, bet ne vēlāk kā 2010. gadā; 

4. aicina Komisiju līdz 2008. gada martam sagatavot priekšlikumu, kā nodrošināt, lai 
dzīvsudraba un tā savienojumu importa un eksporta uzskaite dalībvalstīs, kā arī šķērsojot 
Kopienas robežas, būtu pabeigta pirms eksporta aizliegums stājas spēkā; 

5. tāpēc aicina Komisiju rīkoties, lai nodrošinātu, ka visu hlora-sārmu rūpniecības 
dzīvsudrabu rūpīgi uzglabā drošās vietās, ko regulāri uzrauga un kuras ir tā izvietotas, lai 
nepieciešamības gadījumā tās varētu nekavējoties pārbaudīt; 

6. turklāt uzsver, cik nozīmīgi saistībā ar dzīvsudraba uzglabāšanu ir piemērot principu 
„piesārņotājs maksā”; 

7. aicina Komisiju vienlaicīgi nodrošināt, lai nekādi Eiropā iegūti jauni dzīvsudraba krājumi 
nenonāktu Eiropas un/vai starptautiskā tirgū;  

8. uzsver, ka galvenais dzīvsudraba emisiju avots ir ogļu dedzināšana, un lūdz Komisiju 
IPPC direktīvā vai ar citu juridisku līdzekli cik vien iespējams drīz noteikt vismaz 
robežvērtības dzīvsudraba emisijām visos attiecīgajos darbības veidos un jo īpaši lielas un 
mazas jaudas ogļu dedzināšanas procesos;  

9. aicina Komisiju visdrīzākajā laikā panākt IPPC direktīvas prasību stingru ievērošanu, 
paturot prātā, ka dzīvsudraba elementu izmantošana hlora-sārmu rūpniecībā nav atzīta par 
labāko pieejamo metodi;  

10. aicina Komisiju – turklāt īstermiņā – veikt pasākumus, lai kontrolētu dzīvsudraba emisijas 
no krematorijām, ņemot vērā, ka tas ir aizvien izplatītāks un bažas izraisošs emisiju avots; 

11. aicina Komisiju līdz 2007. gada beigām piedāvāt risinājumus, kā ierobežot dzīvsudraba 
izmantošanu zobārstniecībai paredzētos metālu sakausējumos (amalgamās), ņemot vērā, 
ka pastāv stabilas alternatīvas dzīvsudrabam, un mudina Komisiju vienlaicīgi veikt 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka Kopienas noteikumi zobārstniecības atkritumu 
apsaimniekošanai ir pienācīgi piemēroti;   

12. lūdz Komisiju ierobežot dzīvsudraba noietu un izmantošanu visos — gan patēriņa, gan 
profesionālā lietojuma mērinstrumentos un kontroles mērierīcēs (jo īpaši mājsaimniecībā, 
veselības aprūpē un skolās), tomēr pieļaujot dažus izņēmumus, ja nav pieejamas 
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atbilstošas alternatīvas. Izņēmuma statuss jāpiešķir arī tādos retos gadījumos, kā muzeju 
kolekciju un vēsturisku rūpniecisku vērtību uzturēšanas vajadzības; 

13. lūdz Komisiju veikt pasākumus, lai īstermiņā nodrošinātu, ka visus dzīvsudrabu saturošos 
izstrādājumus (ne tikai elektriskos vai elektroniskos), kas šobrīd cirkulē sabiedrībā, savāc 
atsevišķi un pārstrādā drošā veidā;

14. aicina Komisiju risināt jautājumu par dzīvsudraba izmantošanu vakcīnu ražošanā, kas arī 
ir pieminēts Padomes 2005. gada 24. jūnija secinājumos, un izvērtēt šo problēmu, lai 
panāktu dzīvsudraba izmantošanas ierobežošanu un pilnīgu aizliegumu tajos gadījumos, 
kad pastāv drošas alternatīvas;

15. aicina Komisiju nodrošināt, ka dzīvsudraba izpētei tiek piešķirta prioritāte un iedalīti 
pienācīgi līdzekļi no 7. Pētniecības un tehnoloģiju attīstības pamatprogrammas, kā arī no 
citiem atbilstošiem finansēšanas avotiem;

16. aicina Komisiju nodrošināt, ka visiem paliekošiem dzīvsudraba izmantošanas veidiem, kas 
nav pieminēti šajā stratēģijā, gadījumos, kad tas ir realizējams, piemērotu drošas 
aizstāšanas alternatīvas saskaņā ar REACH regulu, tiklīdz to pieņems;

17. uzsver pasākumu nozīmību dzīvsudraba iedarbības novēršanai un izpratnes uzlabošanai, 
kā arī atzīst sabiedrības informētības, komunikācijas un izglītības nozīmību, galvenokārt 
informējot par veselības apdraudējumu no saskares ar dzīvsudrabu;

18. aicina Komisiju saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu izpildīt savas saistības — ierosināt 
atbilstīgus emisiju kontroles un kvalitātes standartus, kas bija jāizdara jau līdz 2003. gada 
decembrim, lai pārtrauktu dzīvsudraba izplūdes, emisiju un dzīvsudraba, kā arī tā 
savienojumu nonākšanu ūdens vidē;

19. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izpētīt konkrētus veidus, kā neaizsargātākās 
iedzīvotāju apakšgrupas izmanto uzturā dažādas zivis un jūras produktus, un uzskata, ka ir 
ļoti nepieciešams panākt, ka ietekme uz neaizsargātākajām iedzīvotāju apakšgrupām tiek 
samazināta zemāk par starptautiski pieņemtajiem metildzīvsudraba ietekmes drošības 
līmeņiem; 

20. aicina Komisiju nodrošināt, lai metildzīvsudraba līmeņu noteikšanas programmu zivīm 
visā Eiropā, tostarp arī lielajām plēsīgajām zivīm īstenotu cik vien iespējams drīz, lai 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde varētu sniegt patēriņa ierobežošanas ieteikumus par 
zivīm, kurās ir augsts dzīvsudraba līmenis, jo īpaši veltot uzmanību ieteikumiem 
neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām; uzskata, ka īstenojot šo programmu, jāņem vērā 
īpašā riska gadījumi, kas saistīti ar to, ka vienas ekosistēmas daudz vieglāk pārvērš 
dzīvsudrabu bioloģiski pieejamā metildzīvsudrabā nekā citas;

21. šajā sakarā aicina Komisiju nodrošināt, ka dzīvsudrabu iekļauj biomonitoringa 
programmā, kas sākotnēji paredzēta Eiropas Vides un veselības rīcības plānā 2004.–
2010. gadam (COM(2004)0416), kuru Eiropas Parlaments aicināja īstenot  2005. gada 
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23. februāra rezolūcijā (2004/2132(INI)1

22. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus, kuros ir atzītas vides un sociālās problēmas, kādas 
rodas, slēdzot izseni darbojošās dzīvsudraba raktuves Almadenā Spānijā; iesaka Komisijai 
paredzēt un arī piešķirt līdzekļus kompensācijām, lai tie, kurus ietekmēs raktuvju 
slēgšana, varētu izvēlēties stabilas ekonomiskas un sociālas alternatīvas; pievērš uzmanību 
apsvērumam, ka Almadenā varētu izveidot drošu glabāšanas vietu esošajiem dzīvsudraba 
uzkrājumiem vai rūpniecības dzīvsudraba blakusproduktiem no visas Eiropas, tādā veidā 
efektīvi izmantojot jau esošo infrastruktūru un vietējo personālu, kā arī  pieredzi 
tehnoloģiju jomā;  

23. atbalsta pasākumus, lai nodrošinātu slēgtu piesārņotu raktuvju rehabilitāciju un 
monitoringu, ievērojot principu „piesārņotājs maksā”;

24. atzinīgi vērtē visas Komisijas ieteiktās rīcības starptautiskā līmenī un uzsver, ka ir svarīgi, 
lai Komisija un dalībvalstis atbalstītu un veicinātu starptautisku rīcību ar nolūku panākt 
vienošanos par starptautisku juridisku normu īstenošanu attiecībā uz dzīvsudrabu; 

25. turklāt uzsver, cik nozīmīga ir ES sadarbība ar galvenajām ieguves valstīm — Alžīriju un 
Kirgīziju, lai, īstenojot attiecīgus pasākumus, pārtrauktu primārā dzīvsudraba nonākšanu 
pasaules tirgū;

26. uzsver, cik nozīmīga ir ES iniciatīva organizēt divpusējas sanāksmes ar citiem reģioniem 
— tādiem, kā G77 un Ķīna, lai labāk sagatavotos sarunām, kas notiks gaidāmajā ANO 
Vides programmas (UNEP) padomē 2007. gadā;

27. lūdz Komisiju izpētīt iespējas, kā nodrošināt tehnisko palīdzību un zinātību jaunattīstības 
valstīm un valstīm ar pārejas ekonomiku, kuras skar šī problēma, lai galu galā tās varētu 
pārtraukt dzīvsudraba un tā savienojumu izmantošanu un izplatīšanu; 

28. aicina Komisiju nodrošināt, lai dzīvsudraba lietojums zelta ieguves procesos tiktu 
ierobežots, tajā pašā laikā popularizējot tehnoloģijas, kurās neizmanto dzīvsudrabu, kā arī 
sniegt priekšlikumu par pozitīvas marķēšanas shēmu zeltam, kas iegūts, neizmantojot 
dzīvsudrabu;

29. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

  
1  P6_TA(2005)0045
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PASKAIDROJUMS

Introduction

Mercury is a heavy metal, sometimes known as quicksilver, which occurs naturally in the 
environment in different chemical forms. Mercury is the only metal that in its pure form is a 
liquid and at room temperature it slowly forms a vapour. Natural events (e.g. volcanic 
activity, weathering of rocks) and human activities (e.g. mining, burning fuel) can cause 
mercury release into the environment. Mercury placed on the world market has been obtained 
mainly from cinnabar mines located in Spain, China, Kyrgyzstan and Algeria. It can also be 
recycled from industrial processes.

Mercury deposits at Almadén in Spain account for the largest quantity of liquid mercury 
metal produced in the world. Its total production from historical times is approximately 
250,000 metric tons, which is approximately one third of the entire quantity produced 
worldwideMercury has been mined at Almaden for more than 2,000 years and is the nucleus 
of social economic activity in that region.
Mercury and its compounds are highly toxic to humans, ecosystems and wildlife. It is a 
global, diffuse and persistent pollutant. Mercury can change into the environment into 
methylmercury, its most toxic form, which readily passes both the placental barrier and the 
blood-brain barrier with the risk of causing damage to the nervous system, and thus making it 
particularly harmful to foetal development.

Mercury is a global threat. It crosses national or regional boundaries, travelling long distances 
through the atmosphere, contaminating European and global food supplies at levels posing a 
significant risk to human health.

The European Union is the world’s largest mercury exporter, having been responsible for 
some 30% of global consumption in 2001-2003. EU leadership in dealing with global 
mercury problems is therefore clearly an economic, political and moral imperative.
Community action as well as international commitment is necessary for the protection of 
human health and the environment. The Community Strategy concerning Mercury with its 
integral approach is therefore an important contribution in tackling this global threat.

I. Export Ban and safe storage

The Commission plans the phasing out of mercury exports from the Community, with the 
introduction of an export ban by 2011. However, this ban should be introduced as soon as 
possible, and by 2010 at the latest. Coupled with international action as proposed by the 
UNEP Governing Council resolution adopted in February 2005 and the GEF/UNDP/UNIDO 
Global Mercury Project, pressure is building with actions geared at reducing the global 
demand for mercury.
It is estimated that the EU chlor-alkali industry will have some 12.000 tonnes of mercury 
destined for decommissioning over the next 15 years. This surplus of mercury must be safely 
stored in secure sites, continuously monitored and located where intervention can take place 
immediately if necessary.
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II. Emission limit values

The main source of emissions from mercury is the burning of coal. Implementation of existing 
instruments such as directive 2001/80/EC to reduce sulphur dioxide will bring some 
reductions to mercury emissions.  However, particularly elemental mercury (with a lifetime in 
the atmosphere of up to one year), which can travel globally, will still be released in the 
environment contributing to the global pollution.  Therefore, emission limit values for 
mercury from large combustion plants and other related activities should be introduced as 
soon as possible in IPPC directive 96/61/EC, and/or in a separate legislative document.
Considering that various control options already exist, such as abatement techniques, use of 
low-mercury coal, coal cleaning or switching to a cleaner fuel. Furthermore, as is mentioned 
in the Strategy, international action under the Protocol on Heavy Metals under the Long-
Range Transboundary Air Pollution Convention (LRTAP) should also be taken into 
consideration.

Emissions from small-scale combustion facilities are presently not regulated under 
Community law; emission limit values for such installations should also be set through a 
Community instrument, since the cumulative effect of mercury emissions from these 
installations contributes substantially to the overall level of emissions.

Furthermore, mercury emissions from crematoria are an increasing source of pollution, and 
should be controlled at EU level. Legislation is already in place in Denmark, the Netherlands, 
Germany and the UK, and should be harmonised before more Member States adopt their own 
legislation. The relevant OSPAR recommendation covers only 12 out of the 25 Member 
States and no sanctions are foreseen in case of no implementation.

III. Ban of Mercury in measuring and control equipment

The only effective way of addressing inevitable mercury emissions from use and disposal of 
measuring and control equipment is by substituting mercury in these product categories. 
Examples of restricting the use of hazardous chemicals in products already exist in the EU 
legislation e.g. directives 76/769, 2002/95. Consequently, the marketing and use of mercury in 
all measuring and control equipment for consumer and professional uses (especially in 
household, healthcare facilities and schools) should be restricted, allowing for some 
exemptions where adequate alternatives are not yet available. Derogations should be limited 
in time, to provide incentives for research and development in order to encourage a shift to 
alternative substances and techniques by the industry concerned. Several Member States such 
as Sweden, Denmark and the Netherlands have experience of successfully implementing such 
restrictions.

IV. Collect and treat Mercury Waste

Separate, safe collection and treatment measures must be put in place for those products 
containing mercury already circulating in society. Much of the mercury containing waste 
comes from households and might be released in a non-controlled way in the environment.
The Commission should propose measures under the Strategy aiming at dealing with this 
problem. In the same way, Community requirements on treatment of waste from dental 
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amalgam must be properly applied.

V. Protect against and inform about risks of Mercury

Given that mercury has bioaccumulative and biomagnifications properties and given the 
dangers associated with mercury exposure to brain development, it is essential that vulnerable 
groups of the population (children, pregnant women and women of childbearing age) are well 
informed and alerted of the possible risks of some fish consumption. As recommended by 
EFSA, exposure to mercury of these vulnerable groups of the population need to be 
monitored, and recommendations on dietary intake of fish and seafood need to be set. Such 
monitoring should be part of the environment and health monitoring system and the 
biomonitoring programme, originally envisaged under the Environment and Health Action 
Plan 2004-2010.

VI. Vaccines

Mercury is contained in vaccines in the form of thimerosal, also known as 
thiomersal, containing approximately 50% ethylmercury by weight, and it is used as a 
preservative, to prevent the growth of microbes. While at this point there is still significant 
controversy over whether or not thimerosal in vaccines causes adverse health effects in 
humans, it is important to note that in 1991 the World Health Organization (WHO) concluded 
that a safe level of mercury exposure below which no adverse effects occur, had never been 
established. Some measures have already been taken in different Member states: In August 
2004 in the UK the Department of Health and Social Security announced that it would no 
longer use thimerosal in infant vaccines; in Denmark, the National Central Laboratory of the 
Danish Health System has not used thimerosal in vaccines for children since 1992. The 
situation, regarding the case of mercury in vaccines, in other Member States is not clear.  

VII. Support and promote international action

The European Union and the Member States need to intensify its international efforts and 
strive for global measures to control mercury emissions, demand and supply globally. Given 
the transboundary nature of mercury contamination, efforts have to be undertaken with a view 
to agreeing on an international legislative instrument on mercury. Co-operation should be 
strengthened in the way of financial and technical assistance with the two main mercury 
mining countries Algeria and Kyrgyzstan, in order to encourage phasing out of primary 
mercury production.  Bilateral contacts should be intensified in preparation for the UNEP 
Governing Council in 2007, with countries such as China, India, Russia and the G77, which 
are all increasingly dependent on solid fuels for coal-fired power plants.

Conclusions/ Recommendations

Mercury is toxic to humans, ecosystems and wildlife and it constitutes a transboundary global 
threat. The problem of mercury contamination is complex and measures need to be taken on 
several fronts in order to diminish the associated health and environment risks significantly.
The Commission Strategy concerning mercury is a welcome step in the right direction. The 
actions proposed in the strategy need to be followed by legislative measures in the following 
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areas:

- emission limit values for relevant activities 
- abatement technique  to be compulsory for crematoria
- an export ban of primary mercury by 2010 
- safe storage of  surplus mercury
- control and treatment of waste from dental amalgam 
- restrict the use of mercury in dental amalgams
- a ban on mercury use in control and measuring equipment where safe alternatives exist.


