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Ref.: Petiția nr. 0410/2012 adresată de Thomas Lück, de cetățenie germană, 
privind uraniul din îngrășămintele artificiale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită stabilirea unor niveluri maxime ale concentrației de uraniu în 
îngrășămintele artificiale, pe teritoriul Uniunii Europene. Îngrășămintele artificiale conțin, 
printre altele, uraniu care, potrivit petiționarului, reprezintă o amenințare pentru sursele de apă 
potabilă. Infiltrarea uraniului în sursele de apă potabilă le poate face inadecvate consumului 
uman. Petiționarul consideră că stabilirea unor niveluri maxime ale concentrației de uraniu în 
îngrășămintele artificiale este singura modalitate de a garanta surse sigure de apă potabilă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 decembrie 2012

Îngrășămintele minerale fosfatice ar putea, într-adevăr, în funcție de proveniența lor, să 
conțină anumite cantități de uraniu. Cu toate acestea, nivelul de contaminare a solului cu 
uraniu diferă semnificativ în diversele regiuni ale Uniunii Europene. Acest fapt se datorează 
în special prezenței naturale a uraniului în subsolul anumitor regiuni. 
Concentrația de uraniu ce se regăsește în îngrășămintele fosfatice ar putea fi controlată prin 
stabilirea unor valori maxime pentru cantitatea de uraniu (sau radioactivitate) din 
îngrășămintele minerale sau prin introducerea unor măsuri corespunzătoare, precum limitarea 
ratei de aplicare a îngrășămintelor fosfatice pe hectar în regiunile unde uraniul este prezent în 
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mod natural, în concentrații mari, în subsol.
De asemenea, eforturile susținute depuse pentru a recicla și refolosi fosfații provenind din 
surse organice și deșeuri ar putea determina scăderea noilor concentrații de uraniu prin 
reducerea utilizării de îngrășăminte minerale.
În ultimul rând, Comisia se ocupă la momentul actual de procesul de pregătire a reviziei 
Regulamentului UE privind îngrășămintele1, în cadrul căreia va fi analizată și nevoia stabilirii 
unor limite pentru o serie de contaminanți.
Concluzii
Comisia va analiza acest aspect în cadrul reviziei Regulamentului UE privind îngrășămintele. 
Dacă se confirmă faptul că uraniul regăsit în îngrășămintele minerale fosfatice contribuie în 
mod îngrijorător la poluarea apei potabile – și că nu este, de fapt, vorba de concentrațiile deja 
existente în anumite regiuni – iar măsurile adoptate la nivel local sau regional nu sunt 
eficiente, Comisia va lua în calcul abordarea chestiunii în cauză, propunând o limită UE 
pentru cantitatea de uraniu (sau radioactivitate) din îngrășămintele anorganice fosfatice. 
Conform procedurii urmate în cazul fiecărei propuneri de reglementare, Comisia va examina 
îndeaproape posibilul impact economic, social și asupra mediului, ca urmare a adoptării unei 
astfel de măsuri.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind 

îngrășămintele. JO L 304, 21.11.2003, p. 1-194


