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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0975/2012 dėl draudimo ES vandenyse plaukioti laivams, 
naudojantiems mazutą, kurią pateikė Vokietijos pilietis S. S.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina uždrausti ES vandenyse plaukioti laivams, kurie kaip variklių kurą 
naudoja mazutą. Pasako jo, Vokietijoje jau uždrausta naudoti mazutą kaip laivų variklių kurą. 
Peticijos pateikėjas teigia, kad mazutas kelia pavojų visuomenės sveikatai dėl didelio 
išmetamų suodžių kiekio. Todėl jis reiškia nuomonę, kad reikėtų drausti naudoti mazutą ir 
pereiti prie dyzelino, nes dėl to pervežami gaminiai vartotojams brangs tik keliais centais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Laivų naudojamo kuro kokybė Europos Sąjungoje reglamentuojama Direktyva 1999/32/EB 
dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse1. Neseniai ši direktyva buvo iš 
dalies pakeista Direktyva 2012/33/ES2. Šiuo pakeitimu ES teisė suderinta su Tarptautinės jūrų 
organizacijos nustatytais MARPOL konvencijos VI priede išdėstytais tarptautiniais 
reikalavimais, dėl kurių susitarta 2008 m. MARPOL konvencijos VI priede nustatyti 
griežtesni sieros kiekio standartai. Konkrečiai 2020 m. visiems laivams galiojantis sieros 
kiekio kure standartas sumažės nuo 3,50 proc. iki 0,50 proc. Laivams, kurie plaukioja jūros 
rajonuose su ypač jautriomis ekosistemomis, vadinamuosiuose sieros išskyrimo kontrolės 
                                               
1 OL L 121, 1999 5 11, p. 13.
2 OL L 324, 2002 11 29, p. 1.
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rajonuose (SIKR), 2015 m. kiekio standartas sumažės nuo 1,00 proc. iki 0,10 proc. Šiuo metu 
Europos Sąjungoje trys jūros rajonai yra nustatyti kaip SIKR, t. y. Baltijos jūra, Šiaurės jūra ir 
Lamanšo sąsiauris. Siekiant nustatyti kitus jūrų rajonus Europos Sąjungoje kaip SIKR, 
susijusios valstybės narės turi pateikti prašymą Tarptautinei jūrų organizacijai (TJO). 
Komisija, kuri TJO turi tik stebėtojos statusą, neturi įgaliojimų pateikti tokį prašymą.

Be MARPOL konvencijos reikalavimų, šioje direktyvoje draudžiama naudoti mazutą, 
kuriame sieros kiekis viršija 3,50 proc. ir reikalaujama, kad prisišvartavusiuose laivuose būtų 
naudojamas švarus kuras (0,10 proc.). 

Nors direktyvoje nedraudžiama naudoti mazuto, dėl naujų griežtesnių standartų laivai bus 
priversti naudoti švaresnį kurą, todėl iš laivų bus išmetama mažiau teršalų. 

Vokietija savo šalies teisės aktuose jau yra nustačiusi griežtesnius standartus, nes ji nusprendė 
perkelti MARPOL konvencijos VI priedo nuostatas į nacionalinę teisę prieš jas įtraukiant į ES 
teisės aktus. 

Be to, Direktyvoje 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės1 nuo 2011 m. 
sausio 1 d. iki 20 mg/kg apribojamas sieros kiekis gazolyje, kurį naudoja vidaus vandens kelių 
laivai.

Išvada

Komisija informavo peticijos pateikėją apie neseniai pakeistus ES teisės aktus dėl laivų 
naudojamo kuro, kuriais sprendžiami peticijoje iškelti klausimai. Todėl Komisija mano, kad 
jokių skubių veiksmų imtis nereikia.“

                                               
1 OL L 350, 1998 12 28, p. 58.


