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Θέμα:: Αναφορά 0410/2012, του Thomas Lück, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την παρουσία ουρανίου σε λιπάσματα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να θεσπιστούν σε ευρωενωσιακή κλίμακα ανώτατα επίπεδα 
περιεκτικότητας ουρανίου στα χημικά λιπάσματα. Τα χημικά λιπάσματα περιέχουν, μεταξύ 
άλλων, ουράνιο το οποίο μπορεί, σύμφωνα με τον αναφέροντα, να απειλήσει την καθαρότητα 
των αποθεμάτων πόσιμου νερού. Οι διαρροές ουρανίου σε αποθέματα πόσιμου νερού 
ενδέχεται να καταστήσουν το νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Μόνο αν 
καθοριστούν ανώτατα επίπεδα περιεκτικότητας ουρανίου στα χημικά λιπάσματα μπορεί, 
σύμφωνα με τον αναφέροντα, να υπάρξει εγγύηση ότι τα αποθέματα πόσιμου νερού θα είναι 
ασφαλή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου 2012

Τα ορυκτά φωσφορικά λιπάσματα μπορούν πράγματι να περιέχουν ορισμένες ποσότητες 
ουρανίου, ανάλογα με την προέλευσή τους. Ωστόσο, τα επίπεδα ρύπανσης του εδάφους από 
ουράνιο διαφέρουν αισθητά από τη μία περιφέρεια στην άλλη της ΕΕ, γεγονός το οποίο 
οφείλεται κυρίως στην παρουσία ουρανίου στο υπέδαφος ορισμένων περιοχών.
Η εισροή ουρανίου που περιέχεται στα φωσφορικά λιπάσματα μπορεί να ελέγχεται με τη 
θέσπιση ανώτατων οριακών τιμών για την περιεκτικότητα σε ουράνιο (ή ραδιενέργεια) στα 
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ορυκτά λιπάσματα ή με άλλα κατάλληλα μέτρα όπως είναι η καθιέρωση ορίων στα ποσοστά 
χρήσης των φωσφορικών λιπασμάτων ανά εκτάριο σε περιοχές των οποίων το υπέδαφος 
παρουσιάζει υψηλές συγκεντρώσεις ουρανίου.
Επιπλέον, αυξάνονται οι προσπάθειες για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση 
φωσφορικών αλάτων από οργανικές πηγές και απόβλητα, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 
δυνητική μείωση των εισροών ουρανίου μέσω της μείωσης της χρήσεως των ορυκτών 
λιπασμάτων.
Τέλος, η Επιτροπή ασχολείται επί του παρόντος με την προπαρασκευαστική διεργασία για 
την αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ για τα λιπάσματα1 στο πλαίσιο της οποίας θα 
εξεταστεί επίσης η ανάγκη να τεθούν όρια στην περιεκτικότητα σε ξένες προσμείξεις στα 
ύδατα.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα αναλύσει το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού της 
ΕΕ για τα λιπάσματα. Εάν επιβεβαιωθεί ότι το ουράνιο που περιέχεται στα ορυκτά 
φωσφορικά λιπάσματα συμβάλλει στη ρύπανση του πόσιμου ύδατος κατά τρόπο που να 
αποτελεί λόγο ανησυχίας για τη δημόσια υγεία και δεν προέρχεται απλώς από την ύπαρξη 
συγκεντρώσεων στο φυσικό υπόβαθρο ορισμένων περιοχών, τα δε μέτρα που λαμβάνονται σε 
τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο δεν επαρκούν, η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα 
αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού με πρόταση για την θέσπιση ορίων σε επίπεδο ΕΕ όσον 
αφορά την περιεκτικότητα των ανόργανων φωσφορικών λιπασμάτων σε ουράνιο (ή 
ραδιενέργεια). Όπως ισχύει για κάθε ρυθμιστική πρόταση που εκπονεί η Επιτροπή, θα πρέπει 
να εξεταστούν προσεκτικά οι πιθανές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των προτεινόμενων μέτρων.
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