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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0975/2012 af S.S., tysk statsborger, om et EU-forbud mod 
fartøjer, der er tanket med svær brændselsolie

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til et forbud i EU-farvande mod fartøjer, der anvender svær 
brændselsolie som motorbrændstof. Han anfører, at der i Tyskland allerede findes et forbud 
mod anvendelsen af svær brændselsolie som motorbrændstof til fartøjer, og at svær 
brændselsolie er til fare for den offentlige sundhed på grund af de store mængder sod, der 
udledes. Han argumenterer derfor for, at der indføres et forbud mod svær brændselsolie og at 
der i stedet anvendes diesel, hvilket blot vil koste forbrugerne få cent mere for hvert produkt, 
der transporteres.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

"Kvaliteten af brændstof til skibe er i Den Europæiske Union reguleret i direktiv 1999/32/EF 
om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer1. Direktivet er for nylig 
blevet ændret ved direktiv 2012/33/EU2. Ved denne ændring er EU-retten blevet bragt på linje 
med de internationale krav i Marpolkonventionens bilag VI som vedtaget af Den 
Internationale Søfartsorganisation i 2008. Ifølge Marpolkonventionens bilag VI er der indført 
strengere standarder for svovl. Navnlig bemærkes det, at standarden for alle skibe i 2020 vil 
                                               
1 EFT L 121 af 11.5.1999, s. 13.
2 EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.
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blive reduceret fra den nuværende sats på 3,50 % til 0,50 %  svovlindhold i brændstoffer. 
Standarden for skibe i havområder med særligt følsomme økosystemer, de såkaldte SOx-
emissionskontrolområder, går ned fra 1,00 % til 0,10 % i 2015. I øjeblikket er der tre 
havområder, der er klassificeret som SOx-emissionskontrolområder i Den Europæiske Union, 
nemlig Østersøen, Nordsøen og Den Engelske Kanal. Hvis andre havområder i Den 
Europæiske Union skal klassificeres som SOx-emissionskontrolområder, skal den pågældende 
medlemsstat indgive en anmodning til Den Internationale Søfartsorganisation (IMO). 
Kommissionen, der kun har observatørstatus ved IMO, har ikke beføjelse til at indgive en 
sådan anmodning.

Som et supplement til Marpolstandarderne indeholder direktivet et forbud mod at anvende 
svær brændselsolie med et svovlindhold på over 3,50 % og et krav om, at skibe skal benytte 
rent brændstof (0,10 %), når de ligger ved kaj. 

Selv om direktivet ikke indeholder et forbud mod svær brændselsolie, skal skibe ifølge de nye 
strengere standarder benytte renere brændstof, hvilket vil medvirke til at reducere emissioner 
fra skibe. 

Tyskland har allerede strengere standarder i den nationale lovgivning, eftersom Tyskland 
besluttede at gennemføre bestemmelserne i Marpolkonventionens bilag VI, inden de blev 
indarbejdet i EU-retten. 

Herudover begrænser direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie1 svovlindholdet 
i gasolie, der anvendes af fartøjer på de indre vandveje, til 20 mg/kg fra 1. januar 2011. 

Konklusion

Kommissionen har underrettet andrageren om de seneste ændringer i EU-retten om brændstof 
til skibe, hvor der tages højde for de betænkeligheder, som kommer til udtryk i andragendet. 
Derfor mener Kommissionen ikke, at der umiddelbart er behov for at gribe ind."

                                               
1 EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58.


