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fűtőolajjal hajtott hajók uniós tilalmáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy tiltsák be az uniós vizeken a nehéz fűtőolaj üzemanyagként 
való használatát. Véleménye szerint a nehéz fűtőolaj üzemanyagként való használata a hajók 
esetében már tilos Németországban. A petíció benyújtója szerint a nehéz fűtőolaj 
közegészségügyi veszélyt jelent a jelentős koromkibocsátás miatt. Ezért kéri a nehéz fűtőolaj 
üzemanyagként való betiltását és a dízelolaj használatára való átállást, ami a fogyasztónak 
egyetlen cent pluszköltséggel sem járna.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

Az Európai Unióban a hajók által használt üzemanyag minőségét megszabó jogszabály az 
egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmáról szóló 1999/32/EK irányelv1. Ezt az irányelvet 
a közelmúltban módosította a 2012/33/EU irányelv2. A módosítások összhangba állítják az 
uniós jogszabályokat a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 2008-ban elfogadott MARPOL 
VI. mellékletében rögzített nemzetközi előírásokkal.  A MARPOL VI. melléklet szigorúbb 
                                               
1 HL L 121., 1999.5.11., 13. o.
2 HL L 324., 2002.11.29., 1. o.
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szabványokat vezet be a tengeri hajózásban használatos üzemanyagok kéntartalma 
tekintetében. Különösen jelentős, hogy a valamennyi hajóra alkalmazandó szabvány az 
üzemanyagok legmagasabb megengedett kéntartalmát a jelenlegi 3,50%-ról 2020-ban 0,50%-
ra csökkenti le. A különösen érzékeny ökorendszerekkel rendelkező tengeri övezetekben – az 
úgynevezett kénkibocsátás-ellenőrző területeken (SECA) – tevékenységet folytató hajókra 
vonatkozó szabvány az üzemanyagok legmagasabb megengedett kéntartalmát 1,00%-ról 
2015-ben 0,10%-ra csökkenti le. Jelenleg három övezetet minősítettek SECA-területeknek az 
Európai Unióban, éspedig a Balti-tengert, az Északi-tengert és a La-Manche csatornát. Ahhoz, 
hogy az Európai Unióban más tengeri övezeteket is SECA-területekké minősítsenek, az 
érintett tagállamnak kérelmet kell benyújtania a Nemzetközi Tengerészeti Szervezethez 
(IMO).  A Bizottságnak csupán megfigyelői státusza van az IMO-ban, így nincs jogköre ilyen 
kérelem benyújtásához.

A MARPOL-előírásokon túlmenően az irányelv megtiltja a 3,50%-ot meghaladó kéntartalmú 
nehéz fűtőolaj üzemanyagként való használatát, és kötelezi a hajókat, hogy kikötőben való 
tartózkodásuk alatt tiszta (0,10% kéntartalmú) üzemanyagot használjanak. 

Jóllehet az irányelv nem tiltja meg a nehéz fűtőolaj használatát, az új, szigorúbb szabványok 
tisztább üzemanyag használatára kötelezik a hajókat, ami a hajók kénkibocsátásának 
csökkenését eredményezi majd. 

Németország már szigorúbb szabványokat alkalmaz nemzeti jogszabályozásában, mivel úgy 
határozott, hogy a MARPOL VI. mellékletben foglalt rendelkezéseket már azok uniós 
jogszabályozásba való bekapcsolását megelőzően átülteti. 

A benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv1 ezen kívül a belvízi 
hajók által használt gázolaj kéntartalmát 2011. január 1-jétől 20 mg/kg-ra korlátozza.

Következtetés

A Bizottság tájékoztatta a petíció benyújtóját arról, hogy a hajók által használt üzemanyag 
tekintetében az uniós jogszabályozás módosításon esett át, amely kezeli a petícióban felvetett 
aggályokat. A Bizottság megítélése szerint ezért azonnali intézkedésre nincs szükség.

                                               
1 HL L 350., 1998.12.28., 58. o.


