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Temats: Lūgumraksts Nr. 0975/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais S. S., par 
ES aizliegumu kuģiem, kas pildīti ar smago degvieleļļu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina ES ūdeņos aizliegt kuģus, kas kā dzinēja degvielu izmanto 
smago degvieleļļu. Viņš saka, ka izmantot smago degvieleļļu kā kuģu dzinēja degvielu jau ir 
aizliegts Vācijā un ka smagā degvieleļļa apdraud sabiedrības veselību sodrēju lielās emisijas 
dēļ. Tāpēc viņš cenšas panākt aizliegumu izmantot smago degvieleļļu un pāriet uz 
dīzeļdegvielas izmantošanu, kas patērētājiem izmaksātu tikai dažus centus vairāk uz katru 
pārvadāto produktu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Kuģos izmantotās degvielas kvalitāti Eiropas Savienībā regulē ar Direktīvu 1999/32/EK, ar ko 
paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem1. Direktīva nesen tika 
grozīta ar Direktīvu 2012/33/ES2. Ar grozījumiem ES noteikumi tika saskaņoti ar 
Starptautiskās Jūrniecības organizācijas Starptautiskās konvencijas par piesārņošanas 
novēršanu no kuģiem (MARPOL) VI pielikuma prasībām, kas tika pieņemtas 2008. gadā. Ar 
MARPOL VI pielikumu ievieš stingrākus degvielas sēra satura standartus. Jo īpaši visiem 
kuģiem piemērojamais standarts paredz sēra satura degvielā samazinājumu no pašreizējiem 
                                               
1 OV L 121, 11.5.1999., 13. lpp.
2 OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.
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3,50 % līdz 0,5 % 2020. gadā. Standarts kuģiem, kas darbojas jūras zonās ar īpaši 
aizsargājamu ekosistēmu, tā sauktajās sēra emisiju kontroles zonās (SECA), paredz 
samazinājumu no 1,00 % līdz 0,10 % 2015. gadā. Pašlaik Eiropas Savienībā kā SECA ir 
noteiktas trīs zonas, t. i., Baltijas jūra, Ziemeļjūra un Lamanšs. Lai Eiropas Savienībā citas 
jūras zonas noteiktu kā SECA, attiecīgajai dalībvalstij jāiesniedz pieprasījums Starptautiskajai 
jūrniecības organizācijai (SJO). Komisijai, kam SJO ir tikai novērotāja statuss, nav tiesību 
iesniegt šādu pieprasījumu.

Papildus MARPOL prasībām direktīvā aizliegts izmantot smago degvieleļļu, kurā sēra saturs 
pārsniedz 3,50 %, un noteikts, ka kuģiem, atrodoties enkurvietās, jāizmanto tīra degviela 
(0,10 %).

Kaut arī direktīvā nav aizliegts izmantot smago degvieleļļu, stingrāki jaunie standarti uzliks 
par pienākumu kuģiem izmanot tīrāku degvielu, tādējādi samazinot emisijas no kuģiem.

Vācijas valsts tiesību aktos jau ir noteikti stingrāki standarti, jo tā nolēma transponēt 
MARPOL VI pielikuma noteikumus, pirms tie tika iekļauti ES tiesību aktos.

Turklāt ar Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti1, ierobežo 
sēra saturu gāzeļļās, kuras izmanto iekšējo ūdensceļu kuģi, līdz 20 mg/kg, sākot no 
2011. gada 1. janvāra.

Secinājums

Komisija ir informējusi lūgumraksta iesniedzēju par ES tiesību aktos, kuri attiecas uz kuģos 
izmantoto degvielu, nesen veiktajiem grozījumiem, ar ko risina lūgumrakstā minētās 
problēmas. Tāpēc Komisija uzskata, ka nav nepieciešama tūlītēja rīcība.
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