
CM\922967BG.doc PE501.143v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

18.12.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0410/2012, внесена от Thomas Lück, с германско гражданство, 
относно уран в торовете

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изисква да се определят европейски гранични стойности за 
съдържанието на уран в торовете. Торовете съдържат, наред с другото, уран, а това 
според вносителя на петицията може да има вредни последици за снабдяването с 
питейна вода. Вследствие на просмукването на уран в ресурсите от питейна вода те 
могат да станат непригодни за консумация от човека. Според вносителя на петицията 
единствено чрез определянето на гранични стойности за торовете, съдържащите уран 
може да се гарантира безопасно снабдяване с питейна вода.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 18 декември 2012 г.

Минералфосфатните торове могат наистина да съдържат определени количества уран в 
зависимост от произхода си. Степента на замърсяване на почвите с уран обаче се 
различава значително в отделните региони на ЕС, което се дължи главно на 
естественото съдържание на уран в определени регионални подпочви. 
Внасянето на уран, който се съдържа във фосфатните торове, би могло да се 
контролира посредством установяването на гранични стойности за съдържанието на 
уран (или радиоактивност) в минералните торове или чрез други подходящи мерки като 
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ограничения на степента на приложение на фосфатните торове на хектар в региони, 
където естественото съдържание на уран в подпочвите е високо.
Нещо повече, усилията за рециклиране и използване наново на фосфати от органични 
източници и отпадъци водят до възможно намаляване на ново внасяне на уран 
посредством понижаване на използването на минерални торове.
На последно място, Комисията понастоящем е ангажирана в подготвителния процес по 
преразглеждане на Регламента за изкуствените торове,1 който също ще разгледа 
необходимостта от определянето на гранични стойности за редица замърсители.

Заключение
Комисията ще анализира този проблем в рамките на преразглеждането на Регламента за 
изкуствените торове. Ако бъде потвърдено, че внасянето на уран, който се съдържа в 
минералфосфатните торове допринася за замърсяване на питейната вода, е повод за 
тревога в по-голяма степен от естествените фонови концентрации в определени 
региони и мерките на местно или регионално равнище не са ефективни, Комисията ще 
обмисли разглеждането на въпроса като предложи гранична стойност за ЕС на 
съдържанието на уран (или радиоактивност) в неорганичните фосфатни торове. Като за 
всяко регулаторно предложение от Комисията, възможните икономически, социални и 
екологични въздействия на подобна мярка би следвало да бъдат внимателно проучени.
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