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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0410/2012 af Thomas Lück, tysk statsborger, om uran i kunstgødning

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til maksimumniveauer for uran i kunstgødning i EU. Kunstgødning 
indeholder bl.a. uran, som ifølge andrageren er en trussel mod drikkevandsforsyningerne. 
Udledningen af uran til grundvandet kan gøre det uanvendeligt som drikkevand. Andrageren 
mener, at indførelsen af maksimumniveauer for uran i kunstgødning er den eneste måde, 
hvorpå man kan sikre rene drikkevandsforsyninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. december 2012

"Mineralske fosfatgødninger kan indeholde visse mængder af uran alt efter deres oprindelse. 
Graden af jordforurening med uran, varierer imidlertid betydeligt i forskellige regioner i EU, 
hvilket primært skyldes den naturlige forekomst af uran i undergrunden i visse regioner. 

Forekomsten af uran i fosfatgødning kan kontrolleres ved at fastlægge maksimale 
grænseværdier for indholdet af uran (eller radioaktivitet) i mineralsk gødning eller ved hjælp 
af andre hensigtsmæssige foranstaltninger, som f.eks. grænser for fosfatgødnings 
anvendelsesmængde pr. hektar i regioner, hvor der findes naturlige forekomster af uran i høje 
koncentrationer i undergrunden.

Der gøres endvidere en øget indsats for at genbruge og genanvende fosfat fra organiske kilder 
og affald, hvilket fører til en potentiel nedbringelse af nye tilførte mængder af uran, da 
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anvendelsen af mineralgødning falder.

Afslutningsvis deltager Kommissionen for øjeblikket i den forberedende proces til revision af 
EU’s gødningsforordning1, hvor man ligeledes vil undersøge behovet for at fastlægge grænser 
for en række forurenende stoffer.

Konklusion

Kommissionen vil undersøge dette spørgsmål inden for rammerne af revisionen af EU's 
gødningsforordning. Hvis uran i mineralske fosfatgødninger bidrager til forurening af 
drikkevandet, og dette bekræftes som værende problematisk, – i modsætning til de naturlige 
baggrundskoncentrationer i visse regioner – og foranstaltningerne på lokalt eller regionalt 
plan ikke er tilstrækkelige, vil Kommissionen overveje at behandle spørgsmålet ved at foreslå 
en EU-grænse for indholdet af uran (eller radioaktivitet) i uorganisk fosfatgødning. Som i 
ethvert lovgivningsmæssigt forslag fra Kommissionen skal de sandsynlige økonomiske, 
sociale og miljømæssige indvirkninger af en sådan foranstaltning undersøges nøje."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger, EUT L 304 
af 21.11.2003, s. 1-194.


