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Przedmiot: Petycja 0410/2012, którą złożył Thomas Lück (Niemcy), w sprawie 
zawartości uranu w sztucznych nawozach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do wprowadzenia ograniczeń w zakresie maksymalnych 
poziomów uranu w sztucznych nawozach stosowanych na terenie UE. Sztuczne nawozy 
zawierają m.in. uran, który, jego zdaniem, może stanowić zagrożenie dla zasobów wody 
pitnej. Przedostawanie się uranu do wody pitnej może sprawić, iż nie będzie ona zdatna do 
spożycia przez ludzi. Składający petycję twierdzi, że tylko wprowadzenie ograniczeń w 
zakresie maksymalnych poziomów uranu w sztucznych nawozach może zagwarantować 
bezpieczeństwo zasobów wody pitnej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 18 grudnia 2012 r.

Mineralne nawozy fosforanowe, w zależności od pochodzenia, mogą rzeczywiście zawierać 
pewne ilości uranu. Niemniej jednak, stopień skażenia gleby wywołanego uranem jest różny 
w różnych regionach UE, czego głównym powodem jest naturalna zawartość uranu w 
podglebiu na pewnych obszarach. 
Zawartość uranu w nawozach fosforanowych mogłaby być kontrolowana poprzez 
wprowadzenie ograniczeń w zakresie maksymalnych wartości zawartość uranu (lub stopnia 
radioaktywności) w nawozach mineralnych lub poprzez wprowadzenie innych odpowiednich 
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środków, tj. ograniczenia ilości stosowanych nawozów fosforanowych na każdy ha 
powierzchni gruntu na terenach, na których naturalnie występują wysokie stężenia uranu w 
podglebiu.
Ponadto obserwuje się zintensyfikowanie wysiłków związanych z przetwarzaniem i 
ponownych wykorzystaniem fosforanów ze źródeł naturalnych i odpadów, co prowadzi do 
potencjalnego przenikania uranu do gleby w wyniku odchodzenia od nawozów mineralnych.
Komisja jest również w trakcie przygotowań do zmiany rozporządzenia UE w sprawie 
nawozów1; na tym etapie przeanalizuje również konieczność wprowadzenia ograniczeń w 
odniesieniu do szeregu substancji zanieczyszczających.

Podsumowanie
Komisja przeanalizuje przedmiotową kwestię w ramach procedury zmiany rozporządzenia 
UE w sprawie nawozów. Jeżeli potwierdzi się, że uran zawarty w mineralnych nawozach 
fosforanowych w niepokojącym stopniu przyczynia się do skażenia wody pitnej (bardziej niż 
uran występujący naturalnie na pewnych obszarach), a środki stosowane na szczeblu 
lokalnym lub regionalnych okażą się niewystarczające, Komisja rozważy rozwiązanie 
przedmiotowej kwestii poprzez wysunięcie propozycji wprowadzenia na szczeblu UE 
ograniczeń w odniesieniu do zawartości uranu (poziomu radioaktywności) w nieorganicznych 
nawozach fosforanowych. Tak jak ma to miejsce w przypadku każdego wniosku 
regulacyjnego, Komisja będzie zobowiązana do uważnego przeanalizowania 
prawdopodobnych gospodarczych, społecznych i środowiskowych skutków wprowadzenia 
takiego środka.

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie 

nawozów. Dz.U. L 304 z 21.11.2003, s. 1-194.


