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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a műtrágyában található urán európai határértékeinek megállapítását kéri. 
A műtrágya többek között uránt is tartalmaz, ami a petíció benyújtója szerint negatívan 
befolyásolhatja az ivóvízellátást. Az urán ivóvízkészletbe való kimosódásával az ivóvíz 
emberi fogyasztásra alkalmatlanná válhat. A petíció benyújtója szerint a biztonságos 
ivóvízellátást csak az urántartalmú műtrágyákra vonatkozó határértékekkel lehet biztosítani.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. december 18.

A foszfáttartalmú ásványi műtrágyákban – származási helyüktől függően – valóban lehet 
bizonyos mennyiségű urán. Azonban a talaj uránszennyezettségi szintje jelentősen eltér az EU 
különböző régióiban, aminek fő oka az, hogy egyes régiók altalajában természetes módon 
jelen van az urán. 
A foszfáttartalmú műtrágyákban jelen lévő urán mennyisége ellenőrzés alatt tartható az 
ásványi műtrágyák urántartalmára (vagy radioaktivitására) vonatkozó határértékek 
meghatározásával, vagy más alkalmas eljárásokkal, így például a foszfáttartalmú műtrágyák 
hektárra vetített alkalmazhatósági határértékének megszabásával azokban a régiókban, ahol az 
urán természetes módon magas koncentrációban van jelen az altalajban.
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Ezenkívül egyre nagyobb erőfeszítések történnek a szerves eredetű, illetve hulladékból 
származó foszfátok feldolgozása és újrafelhasználása céljából, ami az ásványi műtrágyák 
csökkenő felhasználása révén az újabb uránbevitel csökkenését eredményezheti.
Legújabban a Bizottság megindította az uniós műtrágyarendelet1 felülvizsgálatának 
előkészületi eljárását, amelynek során megvizsgálja azt is, hogy egy sor szennyezőanyag 
esetében szükséges-e határértékeket megszabni.

Következtetés
A Bizottság a kérdést az uniós műtrágyarendelet felülvizsgálatának keretében fogja 
megvizsgálni. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a foszfáttartalmú ásványi műtrágyákban 
található urán hozzájárulása az ivóvizek szennyeződéséhez – a bizonyos régiókban található 
természetes háttér-koncentrációkhoz képest nagyobb mértékben – aggodalomra ad okot és a 
helyi vagy regionális szintű intézkedések nem hatékonyak, a Bizottság fontolóra fogja venni, 
hogy a kérdés megoldása érdekében a foszfáttartalmú nem szerves műtrágyák urántartalma 
(vagy radioaktivitása) tekintetében uniós határértékre tegyen javaslatot. Mint a Bizottság 
minden egyes szabályozási javaslata esetében, itt is gondosan mérlegelni szükséges az 
intézkedés várható gazdasági, szociális és környezeti hatásait.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/2003/EK rendelete a műtrágyákról, HL L 304., 

2003.11.21., 1-194. o., magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 2. kötet, 63. o.


