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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie strategii Wspólnoty w zakresie rtęci
(2005/2050(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie 
strategii Wspólnoty w zakresie rtęci (COM(2005)0020),

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2005);

A. mając na uwadze wysoką toksyczność rtęci oraz jej związków chemicznych dla ludzi, 
ekosystemów oraz dzikich gatunków;

B. mając na uwadze, że rtęć jest substancją trwałą i w środowisku może przekształcić się w 
metylortęć, swoją najbardziej toksyczną formę, która szybko przenika przez barierę 
łożyskową oraz barierę krew-mózg oraz może być szkodliwa dla rozwijającego się 
mózgu;

C. mając na uwadze, że skażenie rtęcią jest problem rozległym, chronicznym oraz 
powszechnym; mając również na uwadze istotny wkład zaproponowanej przez Komisję 
strategii Wspólnoty w zakresie rtęci w walkę z globalnym zagrożeniem rtęcią;

D. mając na uwadze, że w dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej ramy działania Wspólnoty w dziedzinie polityki 
wodnej1 (Ramowa Dyrektywa Wodna) rtęć oraz jej związki chemiczne wymieniane są 
jako priorytetowe substancje niebezpieczne; mając na uwadze, że w myśl art. 16 ust. 8 
ww. zmienionej dyrektywy Komisja została poproszona o przygotowanie do grudnia 2003 
r. propozycji dotyczącej zaprzestania lub stopniowego zatrzymywania zrzutów, emisji i 
strat priorytetowych substancji niebezpiecznych oraz, że nie przedstawiła jeszcze takiej 
propozycji;

E. mając na uwadze, że UE jest największym eksporterem rtęci na świecie; mając również na 
uwadze, że wprowadzenie zakazu wywozu rtęci z UE przyczyniłby się w znacznym 
stopniu do ograniczenia wymiany handlowej i zmniejszenia światowych zasobów rtęci;

F. mając na uwadze, że 12,000 ton rtęci z przemysłu chloro-alkalicznego UE jest 
przeznaczonych do wycofania z eksploatacji w ciągu następnych 15 lat oraz, że ta 
nadwyżka musi być przechowywana z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa;

G. mając na uwadze, że rtęć od wieków wydobywa się w Almadén, w Hiszpanii oraz, że 
zamknięciu kopalni w Almadén musi towarzyszyć ekonomiczna i społeczna 
restrukturyzacja tego regionu; 

  
1 Dz.U. L 327 z 22.12.00, str.1 Dyrektywa zmieniona decyzją 2455/2001 (Dz.U. L 331, z 15.12.2001, str. 1).
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H. mając na uwadze pilną potrzebę ustalenia miejsca nadającego się do bezpiecznego 
przechowywania nadwyżek rtęci z całej Europy;

I. mając na uwadze, że głównym źródłem uwalniania rtęci jest spalanie węgla oraz, że 
emisje z dużych obiektów energetycznego spalania są regulowane przepisami prawa 
wspólnotowego (dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli1 (Dyrektywa IPPC) oraz 
dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. 
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych 
obiektów energetycznego spalania2

J. mając na uwadze, że emisje z małych obiektów energetycznego spalania oraz emisje 
powstałe w wyniku spalania węgla w gospodarstwach domowych nie są regulowane 
przepisami prawa wspólnotowego, chociaż w 2000 r. odpowiadały one za 35% emisji 
rtęci w UE27;

K. mając na uwadze, że większość ludzi w krajach rozwiniętych jest narażona na działanie 
rtęci poprzez wdychanie pyłu rtęciowego z amalgamatu dentystycznego;

L. mając na uwadze, że emisje krematoryjne stanowią poważne źródło skażenia rtęcią oraz, 
że zastosowanie metod zmniejszenia zanieczyszczenia może doprowadzić do znacznej 
redukcji tych emisji;

M. mając na uwadze, że zastępowanie rtęci w urządzeniach pomiarowych i kontrolnych 
mających zastosowania konsumenckie i profesjonalne jest skutecznym sposobem 
pokonywania problemu związanego z nieuniknionymi emisjami w trakcie eksploatacji 
oraz przy likwidacji tych urządzeń.

N. mając na uwadze, że skażenie rtęcią znajdującą się w odpadach z gospodarstw domowych 
stanowi coraz poważniejszy problem; mając również na uwadze konieczność 
wprowadzenia systemów obowiązkowego osobnego gromadzenia oraz przetwarzania 
wszystkich będących w obiegu w społeczeństwie produktów zawierających rtęć;

O. mając na uwadze, że źródłem narażenia na działanie metylortęci jest najczęściej 
pożywienie oraz, że rtęć gromadzi się i koncentruje w szczególności w wodnym łańcuchu 
pokarmowym przez co populacje o wysokim spożyciu ryb i owoców morza są najbardziej 
zagrożone;

P. mając na uwadze konieczność zminimalizowania narażenia na kontakt z rtęcią najbardziej 
wrażliwych grup populacji (noworodków, dzieci, kobiet w ciąży oraz kobiet w wieku 
rozrodczym); mając na uwadze konieczność efektywnego monitorowania skuteczności 
ww. działań oraz konieczność informowania, edukowania oraz ostrzegania zarówno ogółu 
populacji jak i jej najbardziej wrażliwych grup o potencjalnym ryzyku związanym z 
artykułami żywnościowymi skażonymi rtęcią oraz jej związkami chemicznymi;

Q. mając na uwadze, że UE powinna zmierzać do przeprowadzenia globalnych działań 

  
1 Dz.U. L 257 z 10.10.96, str.26
2 Dz.U. L 309 z 27.11.01, str.1
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zmierzających do istotnego zmniejszenia podaży oraz popytu na rtęć oraz kontrolowania 
całego handlu rtęcią, mając na uwadze, że UE powinna podjąć prawnie wiążące działania 
na poziomie wspólnotowym w celu nadania niezbędnej wiarygodności działaniom na 
poziomie międzynarodowym;

R. mając na uwadze potrzebę rozpatrzenia podczas weryfikacji strategii w 2010 r. 
dokonanych, i publicznego udostępnionych pomiarów powietrza, wody i gleby;

S. mając na uwadze, że poziom przenikania rtęci zależy w pewnym stopniu od 
biodostępności w różnych ekosystemach na poziomie lokalnym;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie strategii Wspólnoty w zakresie 
rtęci kładąc nacisk na globalne podejście mające na celu zarówno redukcję emisji rtęci 
oraz podaży i popytu na poziomie europejskim, jak i zarządzanie nadwyżkami rtęci oraz 
ochronę populacji przed kontaktem z rtęcią;

2. podkreśla w tym kontekście znaczenie podtrzymywania przez UE wysiłków na poziomie 
międzynarodowym na rzecz znacznej redukcji emisji i stosowania rtęci w skali światowej, 
pamiętając o istniejących alternatywach, przy jednoczesnym stopniowym zaniechaniu 
pierwotnej produkcji rtęci oraz powstrzymywaniu ponownego wprowadzania do obrotu 
nadwyżek rtęci; 

3. podkreśla w tym kontekście znaczenie aktywnej propozycji Komisji dotyczącej 
stopniowego zaniechania wywozu z UE rtęci metalicznej oraz jej związków chemicznych 
oraz wzywa Komisję do zapewnienia aby zakaz wywozu rtęci ze Wspólnoty zaczął 
obowiązywać jak tylko będzie to możliwe do przeprowadzenia w praktyce, a najpóźniej 
do 2010 r. 

4. wzywa Komisję do zaproponowania do marca 2008 r. środków monitorowania importu i 
eksportu rtęci oraz jej związków chemicznych zarówno w obrębie UE jak i do i ze 
Wspólnoty oraz wdrożenia ich przed wprowadzeniem zakazu wywozu rtęci;

5. wzywa zatem Komisję do podjęcia działań w celu zapewnienia, aby cała rtęć pochodząca 
z przemysłu chloro-alkalicznego była przechowywana z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa, w stale monitorowanych bezpiecznych miejscach, których lokalizacja 
pozwala w razie potrzeby na błyskawiczną interwencję; 

6. podkreśla ponadto znaczenie stosowania zasady „zanieczyszczający płaci” w odniesieniu 
do przechowywania nadwyżek rtęci; 

7. wzywa Komisję do jednoczesnego zapewnienia, aby pierwotne zasoby rtęci nie trafiały na 
rynek europejski i/lub światowy; 

8. podkreśla, że głównym źródłem emisji rtęci jest spalanie węgla oraz wzywa Komisję do 
co najmniej jak najszybszego wprowadzenia na mocy Dyrektywy IPPC lub przy pomocy 
odrębnego instrumentu legislacyjnego dopuszczalnych wartości emisji rtęci dla 
wszystkich odnośnych działalności, a w szczególności dla procesu spalania węgla na małą 
i dużą skalę; 
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9. wzywa Komisję do zapewnienia w krótkoterminowej perspektywie ścisłego stosowania 
dyrektywy IPPC, mając na uwadze, że proces wykorzystywania ogniw rtęciowych w 
przemyśle chloro-alkalicznym nie jest uznany za Najlepszą Dostępną Technikę (BAT);

10. wzywa Komisję do przedsięwzięcia w krótkoterminowej perspektywie dalszych środków 
kontroli emisji rtęci z krematoriów, mając na uwadze, że jest to nasilające się i 
niepokojące źródło emisji; 

11. wzywa Komisję do wystąpienia przed końcem 2007 r. z propozycjami ograniczenia 
stosowania rtęci w amalgamatach dentystycznych, mając na uwadze, że istnieją skuteczne 
bezrtęciowe alternatywy; jednocześnie nalega na Komisję, aby podjęła środki zmierzające 
do zapewnienia, aby wymogi Wspólnoty odnośnie przetwarzania odpadów 
dentystycznych były właściwie stosowane;

12. wzywa Komisję do wprowadzenia ograniczeń związanych z wprowadzaniem do obrotu 
oraz wykorzystaniem rtęci we wszelkiego typu urządzeniach pomiarowych i kontrolnych -
mających zastosowania konsumenckie i profesjonalne (w szczególności w 
gospodarstwach domowych, placówkach służby zdrowia i w szkołach), jednak z 
uwzględnieniem możliwości odstępstw tam gdzie nie istnieją jeszcze skuteczne 
alternatywy; podobne odstępstwa powinno się także stosować w rzadkich przypadkach 
konserwacji zbiorów muzealnych oraz dziedzictwa przemysłowego; 

13. wzywa Komisję do podjęcia w krótkoterminowej perspektywie działań zapewniających, 
aby wszelkie produkty (nie tylko elektryczne i elektroniczne) zawierające rtęć oraz będące 
obecnie w obiegu w społeczeństwie były osobno gromadzone i bezpiecznie przetwarzane;

14. wzywa Komisję do zajęcia się kwestią wykorzystywania rtęci w produkcji szczepionek, 
jak wspomniano również we wnioskach Rady z dnia 24 czerwca 2005 r., oraz do 
przeprowadzenia oceny mającej na celu ograniczenie takiego wykorzystania rtęci oraz 
całkowity zakaz w stosownych przypadkach i jeżeli istnieją bezpieczne alternatywy;

15. wzywa Komisję do zapewnienia priorytetowego traktowania oraz przyznania 
odpowiednich funduszy badaniom nad rtęcią poprzez VII Program ramowy oraz inne 
odpowiednie mechanizmy finansowe.

16. wzywa Komisję do zapewnienia, aby w przypadku wszystkich pozostałych, nie objętych 
strategią Komisji zastosowań rtęci zaczęto stosować, tam gdzie jest to wykonalne, 
bezpieczne alternatywy na mocy proponowanego rozporządzenia REACH, kiedy zostanie 
ono przyjęte;

17. podkreśla znaczenie prowadzenia działań zapobiegających kontaktowi z rtęcią oraz 
prowadzących do lepszego zrozumienia problemu oraz docenia znaczenie świadomości 
społecznej, komunikacji oraz edukacji, w szczególności w odniesieniu do skutków 
kontaktu z rtęcią dla zdrowia; 

18. wzywa Komisję do niezwłocznego wypełnienia zobowiązań wynikających z Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, zgodnie z którymi Komisja powinna była już do grudnia 2003 r. 
przedstawić propozycje odnośnie odpowiedniego monitorowania emisji oraz norm jakości 
w celu stopniowego zatrzymywania emisji, zrzutów i strat rtęci i jej związków 
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chemicznych w środowisku wodnym;

19. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dalszego prowadzenia badań dotyczących 
szczegółowego spożycia różnych rodzajów ryb i owoców morza przez najbardziej 
wrażliwe grupy populacji oraz uważa powyższe badania za jedno z najpilniejszych działań 
mających na celu zmniejszenie narażenia na kontakt z rtęcią najbardziej wrażliwych grup 
populacji do poziomu poniżej przyjętych międzynarodowych bezpiecznych wartości 
narażenia na metylortęć;

20. wzywa Komisję do zapewnienia niezwłocznego wprowadzenia programu badań poziomu 
metylortęci w rybach żyjących w wodach Europy, z uwzględnieniem badań dużych ryb 
drapieżnych, w celu umożliwienia Europejskiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) przedstawienia zaleceń dotyczących spożycia ryb zawierających wysoki poziom 
rtęci, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dla najbardziej wrażliwych grup 
populacji; uważa, że program powinien uwzględniać szczególne ryzyko związane z 
faktem, że pewne ekosystemy szybciej niż inne przetwarzają rtęć w biodostępną 
metylortęć;

21. w tym samym kontekście wzywa Komisję do zapewnienia, aby rtęć została uwzględniona 
w programie biomonitoringu pierwotnie przewidzianym w Europejskim Planie Działania 
w zakresie Środowiska i Zdrowia na lata 2004-2010 (COM(2004)0416), zgodnie z 
postulatami Parlamentu Europejskiego w rezolucji w tej sprawie z dnia 23 lutego 2005 r. 
(2004/2132(INI)1

22. z zadowoleniem przyjmuje wnioski Rady uwzględniające problemy społeczne oraz 
środowiska naturalnego związanie z zamknięciem od lat istniejących kopalni rtęci w 
Almadén w Hiszpanii; zaleca przedsięwzięcie odpowiednich środków dla rekompensaty 
oraz ich należyte sfinansowanie przez Komisję w celu umożliwienia obszarom 
dotkniętym w wyniku zamknięcia kopalni rtęci osiągnięcie skutecznych alternatyw 
społecznych i gospodarczych; podkreśla, że powinno się rozważyć możliwość 
wykorzystania Almadén do bezpiecznego magazynowania istniejących zasobów rtęci lub 
rtęci pochodzącej z produkcji wtórnej przez przemysł europejski, wykorzystując w ten 
sposób infrastrukturę, lokalną siłę roboczą oraz ekspertyzę technologiczną Almadén ;

23. wspiera działania zmierzające do odbudowy i nadzoru nad skażonymi, zamkniętymi 
ośrodkami wydobycia, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”;

24. z zadowoleniem przyjmuje wszelkie zaproponowane przez Komisję działania na skalę 
międzynarodową oraz podkreśla znaczenie poparcia działań międzynarodowych przez 
Państwa Członkowskie i Komisję w celu osiągnięcia porozumienia na temat wdrożenia 
światowego instrumentu legislacyjnego w sprawie rtęci;

25. podkreśla ponadto znaczenie współpracy UE z największymi krajami wydobywczymi -
Algierią i Kirgistanem - z myślą o stopniowym zaprzestawaniu wprowadzania na rynek 
światowy pierwotnych zasobów rtęci, poprzez wspieranie odpowiednich działań;

26. podkreśla znaczenie podjęcia przez UE inicjatywy oraz organizacji dwustronnych spotkań 

  
1 P6_TA(2005)0063.
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z innymi regionami, jak G77 i Chiny, w celu lepszego przygotowania negocjacji, które 
mają się odbyć podczas nadchodzącego posiedzenia Rady Zarządzającej UNEP w 2007 r.

27. wzywa Komisję do zbadania możliwości dostarczenia pomocy technicznej oraz wiedzy 
specjalistycznej krajom rozwijającym się, których ten problem dotyczy oraz krajom 
których gospodarki przechodzą transformację, w celu ostatecznego przerwania w tych 
krajach stosowania oraz uwalniania rtęci oraz jej związków chemicznych;

28. wzywa Komisję do nadzoru nad ograniczeniami w stosowaniu rtęci przy wydobyciu złota, 
przy jednoczesnym promowaniu skutecznych technik bezrtęciowych oraz dodatkowo, do 
wystąpienia z propozycją systemu oznaczeń wyróżniających złoto wydobyte bez użycia 
rtęci;

29. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE (w jęz. ang.)

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 
amalgam must be properly applied.
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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 
areas:

- emission limit values for relevant activities 
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- 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.


