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Θέμα: Αναφορά 0975/2012, του S. S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
απαγόρευση από την ΕΕ των πλοίων που χρησιμοποιούν μαζούτ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την απαγόρευση της κυκλοφορίας στα ύδατα της ΕΕ πλοίων που 
χρησιμοποιούν ως καύσιμο μαζούτ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρήση μαζούτ ως καυσίμου 
πλοίων έχει ήδη απαγορευθεί στη Γερμανία. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι το μαζούτ συνιστά 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, λόγω του μεγάλου όγκου εκπομπών σωματιδίων που ενέχει. 
Ως εκ τούτου, ζητεί απαγόρευση του μαζούτ και στροφή στη χρήση ντίζελ που δεν θα 
στοιχίσει στον καταναλωτή παρά μόνο λίγα επιπλέον λεπτά του ευρώ ανά μεταφερόμενο 
προϊόν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Η ποιότητα των καυσίμων των πλοίων ρυθμίζεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 
οδηγία 1999/32/ΕΚ σχετικά με την περιεκτικότητα ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο 1. Η 
εν λόγω οδηγία τροποποιήθηκε πρόσφατα από την οδηγία 2012/33/ΕΕ 2. Αυτή η 
τροποποίηση ευθυγραμμίζει τη νομοθεσία της ΕΕ με τις διεθνείς προδιαγραφές του 
παραρτήματος VI της MARPOL του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που υπεγράφη το 
2008. Το παράρτημα VI της MARPOL θεσπίζει αυστηρότερες προδιαγραφές σχετικά με την 
                                               
1 ΕΕ L 121 της 11.5.1999, σ.13.
2 ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1.
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περιεκτικότητα των καυσίμων σε θείο. Ειδικότερα, η ισχύουσα πρότυπη περιεκτικότητα των 
καυσίμων σε θείο για όλα τα πλοία θα μειωθεί το 2020 από 3.50% που είναι σήμερα σε 
0.50%. H πρότυπη περιεκτικότητα των καυσίμων σε θείο για τα πλοία που πλέουν σε 
ιδιαίτερα ευπαθή οικοσυστήματα, στις λεγόμενες περιοχές ελέγχου των εκπομπών θείου 
πρόκειται να μειωθεί από 1.00% σε 0.10% το 2015. Επί του παρόντος τρεις θαλάσσιες 
περιοχές χαρακτηρίζονται ως περιοχές ελέγχου των εκπομπών θείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
τουτέστιν η Βαλτική Θάλασσα, η Βόρεια Θάλασσα και η Μάγχη. Προκειμένου να 
χαρακτηρισθούν άλλες περιοχές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως περιοχές ελέγχου των 
εκπομπών θείου, πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη στο 
Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Η Επιτροπή, η οποία έχει μόνο καθεστώς παρατηρητή στο 
Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, δεν έχει την αρμοδιότητα να υποβάλλει τέτοιο αίτημα.

Πέραν των προδιαγραφών της σύμβασης MARPOL, η σχετική οδηγία απαγορεύει τη χρήση 
μαζούτ περιεκτικότητας σε θειο μεγαλύτερης από 3.50% και ορίζει ότι τα ελλιμενισμένα 
πλοία πρέπει να χρησιμοποιούν καθαρά καύσιμα (0.10%). 

Μολονότι η οδηγία δεν απαγορεύει τη χρήση μαζούτ, τα νέα αυστηρότερα πρότυπα θα 
ορίζουν τα πλοία να χρησιμοποιούν καθαρότερα καύσιμα, γεγονός που θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών από τα πλοία. 

Η Γερμανία έχει ήδη θεσπίσει αυστηρότερα πρότυπα στην εθνική νομοθεσία της, καθώς 
αποφάσισε να μεταφέρει τις διατάξεις του παραρτήματος VI της MARPOL προτού αυτό 
συμπεριληφθεί στη νομοθεσία της ΕΕ. 

Επιπρόσθετα, η οδηγία 98/70/ΕΚ για την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ 1, 
περιορίζει την περιεκτικότητα σε θείο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που 
χρησιμοποιείται από τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε 20 mg/kg με ισχύ από 1η 
Ιανουαρίου του 2011.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή έχει ενημερώσει τον αναφέροντα για την προσφάτως τροποποιηθείσα νομοθεσία 
της ΕΕ σχετικά με τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από τα πλοία, απαντώντας στους 
προβληματισμούς που εκτίθενται στην αναφορά. Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι 
απαραίτητη η ανάληψη άμεσης δράσης. 

                                               
1 ΕΕ L 350, 28.12.1998, σ. 58.


