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Suġġett: Petizzjoni 0410/2012, minn Thomas Lück, ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
l-uranju fil-fertilizzanti artifiċjali 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jitlob għal-livelli massimi tal-uranju fil-fertilizzanti artifiċjali fi ħdan l-UE. 
Fertilizzanti artifiċjali fihom, fost affarijiet oħrajn, l-uranju, li jista’, skont il-petizzjonant, 
jhedded provvisti tal-ilma tax-xorb. Ir-rimi ta’ uranju fil-provvisti tal-ilma tax-xorb jista’ 
jagħmilhom mhux adatti għall-konsum uman.Il-petizzjonant iqis l-introduzzjoni tal-livelli 
massimi tal-uranju fil-fertilizzanti artifiċjali bħala l-uniku mod li jiggarantixxi provvisti tal-
ilma tax-xorb siguri.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta' Lulju 2012. Mibgħuta għal informazzjoni mill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta' Diċembru 2012.

Il-fertilizzanti tal-fosfati minerali jistgħu effettivament jinkludu xi ammonti ta' uranju, abbażi 
tal-oriġini tagħhom. Madankollu, il-livell tal-kontaminazzjoni tal-ħamrija mill-uranju jvarja 
b'mod sinifikanti fir-reġjuni differenti tal-UE, prinċipalment minħabba l-preżenza naturali tal-
uranju f'ċerti sottoswoli reġjonali. 
L-użu tal-uranju li jinsab fil-fertilizzanti tal-fosfati jista' jiġi kkontrollat, billi jiġu 
stipulativaluri limitu massimi għall-kontenut tal-uranju (jew tar-radjuattività) fil-fertilizzanti 
minerali jew permezz ta' miżuri adegwati oħrajn bħal limiti fuq ir-rata ta' applikazzjoni tal-
fertilizzanti tal-fosfati għal kull ettaru fir-reġjuni fejn l-uranju hu preżenti b'mod naturali 
f'konċentrazzjoni għolja fis-sottoswol.
Barra minn hekk, żdiedu l-isforzi għar-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid tal-fosfati minn sorsi 



PE502.143v01-00 2/2 CM\922967MT.doc

MT

organiċi u mill-iskart, u dan qed iwassal għal tnaqqis potenzjali tal-użu tal-uranju billi 
jitnaqqas l-użu tal-fertilizzanti minerali.
Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni attwalment tinsab għaddejja bi proċess ta' tħejjija għal reviżjoni 
tar-Regolament tal-UE dwar il-Fertilizzanti1, li għandu jeżamina ukoll il-ħtieġa li jitfasslu 
livelli limitu għal firxa ta' kontaminanti.
Konklużjoni
Il-Kummissjoni se tanalizza din il-kwistjoni fi ħdan il-qafas tar-reviżjoni tar-Regolament tal-
UE dwar il-Fertilizzanti. Jekk jiġi kkonfermant li l-ammont ta' uranju li jinsab fil-fertilizzanti 
tal-fosfati minerali jikkontribwixxi għall-inkwinament tal-ilma għax-xorb jirrappreżenta 
raġuni ta' tħassib – aktar milli l-konċentrazzjonijiet naturali fl-isfond f'ċerti reġjuni – u jekk il-
miżuri fil-livell lokali u reġjonali ma jkunux effiċjenti, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra li 
tindirizza l-kwistjoni billi tipproponi livell limitu għall-UE għall-kontenut tal-uranju (jew ta' 
radjoattività) fil-fertilizzanti tal-fosfati inorganiċi. Bħal ma jiġri għal kull proposta regolatorja 
tal-Kummissjoni, l-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali possibbli ta' din il-miżura 
għandhom jiġu eżaminati bir-reqqa.

                                               
1 Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 rigward il-

fertilizzanti. ĠU L 304, 21.11.2003, p1-194


