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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo nustatyti trąšose esančio urano ES ribines vertes. Trąšose yra urano, 
kuris, anot peticijos pateikėjo, gali daryti žalingą poveikį geriamojo vandens tiekimo 
infrastruktūrai. Uraną išplovus į geriamojo vandens atsargas, jos gali tapti netinkamos 
žmonėms vartoti. Pasak peticijos pateikėjo, tik nustačius trąšų, kuriose yra urano, ribines 
vertes, gali būti garantuojama saugi geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gruodžio 18 d.

„Mineralinėse fosfatinėse trąšose iš tiesų gali būti tam tikras kiekis urano, priklausomai nuo jų 
kilmės. Tačiau dirvos užterštumas uranu smarkiai skiriasi skirtinguose ES regionuose, 
daugiausia dėl to, kad kai kurių regionų podirvyje natūraliai esama urano. 
Fosfatinėse trąšose esančio urano sklaidą būtų galima kontroliuoti nustatant urano (ar 
radioaktyvumo) kiekio mineralinėse trąšose didžiausias ribines vertes arba imantis kitų 
tinkamų priemonių, kaip antai nustatant fosfatinių trąšų naudojimo normos viename hektare 
ribas regionuose, kuriuose podirvyje natūraliai aptinkama didelė urano koncentracija.
Be to, vis dažniau stengiamasi perdirbti ir pakartotinai panaudoti fosfatus iš organinių šaltinių 
ir atliekų, taigi mažinant mineralinių trąšų naudojimą galima sumažinti naują urano sklaidą.
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Galiausiai šiuo metu Komisija vykdo pasirengimą ES trąšų reglamento1 persvarstymui, kurį 
atliekant taip pat bus nagrinėjama galimybė nustatyti ribas įvairiems teršalams.
Išvada
Komisija išnagrinės šį klausimą atsižvelgdama į ES trąšų reglamento persvarstymą. Jei bus 
patvirtinta, kad susirūpinimą kelia mineralinėse fosfatinėse trąšose esančio urano įtaka 
geriamojo vandens taršai (o ne natūrali foninė jų koncentracija tam tikruose regionuose), o 
vietos ar regionų lygmeniu taikomos priemonės yra neveiksmingos, Komisija apsvarstys 
galimybę spręsti šią problemą nustatant ES lygiu taikytiną urano (ar radioaktyvumo) kiekio 
neorganinėse fosfatinėse trąšose ribinę vertę. Kaip ir kiekvieno Komisijos reguliavimo 
pasiūlymo atveju, turėtų būti atidžiai išnagrinėjamas tikėtinas tokios priemonės poveikis 
ekonominiu, socialiniu ir aplinkos požiūriu.“

                                               
1 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų. OL L 304, 

2003 11 21, p. 1–194.


