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Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0975/2012, внесена от S. S., с германско гражданство, относно 
забрана на ЕС за превозни средства, захранвани с тежко гориво

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за забрана във водите на ЕС за кораби, които 
използват тежко гориво за двигателите си. Той заявява, че използването на тежко 
гориво за двигателите на плавателни съдове вече е забранено в Германия и че тежкото 
гориво представлява опасност за общественото здраве поради голямото количество 
излъчвана сажда. Поради това той настоява в полза на забрана на тежкото гориво и 
преминаване към дизелово, което ще струва на потребителите само няколко 
допълнителни цента на превозван продукт.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Качеството на горивото, използвано от корабите, е регламентирано в Директива 
1999/32/ЕО на Европейския съюз относно съдържанието на сяра в определени течни 
горива1. Директивата е наскоро изменена от Директива 2012/33/ЕС2. Изменението 
привежда в съответствие законодателството на ЕС с договорените през 2008 г. 
международни изисквания на Приложение VI към Международната конвенция за 
предотвратяване на замърсяването от кораби MARPOL на Международната морска 

                                               
1 ОВ L 121, 11.5.1999 г., стр. 13.
2 OВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.
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организация. Приложение VI към MARPOL въвежда по-строги стандарти за 
съдържанието на сяра. По-специално, през 2020 г. приложимият за всички кораби 
стандарт за съдържанието на сяра в горивата ще бъде понижен от сегашните 3,50 % на 
0,50 %. Стандартът за кораби, опериращи в морски райони с особено чувствителни 
екосистеми, така наречените зони за контрол на емисиите на серни оксиди (SECA), ще 
бъде намален от 1,00 % на 0,10 % през 2015 г. Понастоящем в Европейския съюз има 
три морски зони, установени като зони за контрол на емисиите на серни оксиди, т.е. 
Балтийско море, Северно море и Ламанша. За да се установят други морски зони в 
Европейския съюз за зони за контрол на емисиите на серни оксиди, трябва да бъде 
представено искане до Международната морска организация (ММО) от съответните 
държави членки. Комисията, която има само статут на наблюдател в ММО, не е 
компетентна да отправя такова искане.

В допълнение към изискванията на MARPOL, директивата забранява използването на 
тежко гориво със съдържание на сяра над 3,50 % и изисква корабите да използват чисто 
гориво (0,10 %), когато са на котвена стоянка. 

Въпреки че директивата не забранява използването на тежки горива, новите по-строги 
стандарти ще изискват корабите да използват по-чисто гориво, което ще доведе до 
намаляване на емисиите от кораби. 

Германия вече има по-строги стандарти в националното законодателство, тъй като 
реши да транспонира разпоредбите на Приложение VI към MARPOL преди 
включването на конвенцията в законодателството на ЕС. 

Освен това Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите 
горива1 от 1 януари 2011 г. ограничава съдържанието на сяра в газьола, използван от 
плавателни съдове за вътрешните водни пътища, на 20 мг/кг.

Заключение

Комисията информира вносителя на петицията за наскоро измененото законодателство 
на ЕС за горивото, използвано от корабите, което разглежда опасения, повдигнати в 
петицията. Поради това Комисията счита, че не са необходими незабавни действия.

                                               
1 ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58.


