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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Savienībā piemērot maksimālo robežvērtību attiecībā 
uz urāna saturu mākslīgajos mēslošanas līdzekļos. Mākslīgie mēslošanas līdzekļi satur arī 
urānu, kas, pēc lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas, var apdraudēt dzeramā ūdens 
krājumus. Urāna nonākšana dzeramajā ūdenī var to padarīt nepiemērotu cilvēku patēriņam. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka vienīgais veids, kā garantēt drošus dzeramā ūdens 
krājumus, būtu maksimālo robežvērtību piemērošana attiecībā uz urāna saturu mākslīgajos 
mēslošanas līdzekļos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 18. decembrī

Fosfātu minerālmēslojums tiešām var saturēt kādu daļu urāna, atkarībā no tā izcelsmes. 
Tomēr urāna piesārņojuma līmenis augsnē ir būtiski atšķirīgs dažādos ES reģionos, kas 
lielākoties izskaidrojams ar to, ka dažos reģionos augsnes apakškārtā urāns ir dabiski 
sastopams. 
Urāna daļas fosfātu minerālmēslojumā ietekmi var kontrolēt, nosakot maksimālās 
robežvērtības urānam (vai radioaktivitātei) minerālmēslojumos vai izmantojot citus atbilstīgus 
pasākumus, piemēram, nosakot ierobežojumu fosfātu minerālmēslojuma daudzumam uz 
vienu hektāru reģionos, kur ir augsta urāna koncentrācija augsnes apakškārtā.
Turklāt aizvien izplatītāki ir centieni atkārtoti izmantot organiskas izcelsmes fosfātus, kā arī 
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fosfātus atkritumos, kā rezultātā varēs samazināt jaunu urāna nonākšanu augsnē, jo tiks 
samazināta minerālmēslojuma izmantošana.
Vēl jāmin arī tas, ka Komisija patlaban ir iesaistīta sagatavošanās procesā ES Mēslojuma 
regulas1 pārskatīšanai, kurā tiks izskatīta arī nepieciešamība noteikt ierobežojumus attiecībā 
uz vairākiem piesārņotājiem.

Secinājums
Komisija analizēs šo jautājumu saistībā ar ES Mēslojuma regulas pārskatīšanu. Ja pierādīsies 
fosfātu minerālmēslojuma sastāvā esošā urāna ietekme uz dzeramā ūdens piesārņojumu tādā 
apmērā, ka ir pamats bažām, nevis dabiskās dažos reģionos sastopamās koncentrācijas 
apmērā, un pierādīsies, ka vietēja un reģionāla līmeņa pasākumi nav efektīvi, Komisija 
apsvērs iespēju ierosināt ES ierobežojumus urāna (vai radioaktivitātes) daudzumam 
neorganiskas izcelsmes fosfātu minerālmēslojumā. Kā tas ir ikviena regulatīva priekšlikuma 
gadījumā — rūpīgi jāizvērtē šādu pasākumu ekonomiskā, sociālā ietekme un ietekme uz vidi.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Regula (EK) Nr. 2003/2003  par mēslošanas 

līdzekļiem ; OV L 304, 21.11.2003., 1.-194. lpp.


