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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om de vaststelling van Europese grenswaarden voor uranium in kunstmest.
Kunstmest bevat onder andere uranium en dit kan volgens indiener schadelijke gevolgen 
hebben voor de drinkwatervoorziening. Door lozing van uranium in drinkwatervoorraden 
kunnen deze onbruikbaar worden voor menselijke consumptie. Alleen door grenswaarden 
voor uraniumhoudende kunstmest vast te stellen, kan volgens indiener een veilige 
drinkwatervoorziening worden gewaarborgd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 december 2012

Minerale fosfaatmeststoffen kunnen inderdaad, naargelang hun herkomst, bepaalde 
hoeveelheden uranium bevatten. De mate van bodemverontreiniging door uranium varieert 
echter sterk in de verschillende regio's van de EU, wat voornamelijk is toe te schrijven aan de 
natuurlijke aanwezigheid van uranium in de ondergrond van bepaalde regio's. 
De hoeveelheid uranium in fosfaatmeststoffen kan gereguleerd worden door grenswaarden 
voor uranium (of radioactiviteit) in minerale meststoffen vast te stellen of door andere 
passende maatregelen te treffen, zoals het beperken van de gebruikte hoeveelheid 
fosfaatmeststoffen per hectare in regio's waar uranium van nature in hoge concentratie in de 
ondergrond aanwezig is.
Bovendien nemen de inspanningen om fosfaten uit biologische bronnen en organisch afval te 
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recycleren en te hergebruiken toe, wat leidt tot een mogelijke vermindering van nieuwe 
hoeveelheden uranium door het gebruik van minerale meststoffen te beperken.
Ten slotte werkt de Commissie momenteel aan de voorbereidingen voor een herziening van 
de EU-verordening inzake meststoffen1, waarin onder andere zal worden onderzocht of er 
grenswaarden moeten worden vastgesteld voor bepaalde verontreinigende stoffen.

Conclusie
De Commissie zal deze kwestie nader onderzoeken in het kader van de herziening van de EU-
verordening inzake meststoffen. Indien wordt bevestigd dat de bijdrage van uraniumhoudende 
minerale fosfaatmeststoffen aan de vervuiling van het drinkwater, en niet de natuurlijke 
achtergrondconcentraties in bepaalde regio's, zorgwekkend is en dat maatregelen op lokaal of 
regionaal niveau niet doelmatig zijn, zal de Commissie overwegen dit probleem aan te pakken 
door Europese grenswaarden voor uranium (of radioactiviteit) in anorganische 
fosfaatmeststoffen vast te stellen. Zoals voor elk wetgevingsvoorstel van de Commissie, 
moeten de verwachte economische, sociale en ecologische effecten van deze maatregel 
zorgvuldig worden onderzocht.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake 
meststoffen. PB L 304 van 21.11.2003, blz. 1-194.


