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Suġġett: Petizzjoni 0975/2012 imressqa minn S.S., ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
projbizzjoni tal-UE fuq bastimenti li jaħdmu biż-żejt kombustibbli tqil

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob projbizzjoni fl-ibħra tal-UE fuq bastimenti li jaħdmu biż-żejt 
kombustibbli tqil bħala karburant tal-magna. Huwa jgħid li l-użu taż-żejt kombustibbli tqil 
bħala karburant tal-magna għall-bastimenti huwa diġa' pprojbit fil-Ġermanja u li ż-żejt 
kombustibbli tqil jikkostitwixxi periklu għas-saħħa pubblika minħabba l-ammont kbir ta' 
nugrufun emess. Huwa għalhekk jargumenta favur projbizzjoni fuq iż-żejt kombustibbli tqil u 
bidla għad-diesel, li tiġi tiswa biss lill-konsumaturi ftit ċenteżmi żejda għal kull prodott 
trasportat.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta' Novembru 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' April 2013

Il-kwalità tal-karburant użat mill-vapuri huwa rregolat fl-Unjoni Ewropea mid-Direttiva 
1999/32/KE dwar il-kontenut tal-kubrit ta’ċerti karburanti likwidi1. Id-Direttiva kienet 
riċentament emendata mid-Direttiva 2012/33/UE2. L-emenda tallinja l-liġi tal-UE mar-
rekwiżiti internazzjonali ta’ MARPOL Anness VI tal-Organizzazzjoni Marittima 
Internazzjonali miftiehma fl-2008. MARPOL Anness VI jintroduċi strandards iktar stretti tal-
kubrit. B’mod partikolari l-istandard applikabbli għall-vapuri kollha se jinżlu mill-perċentwal 
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2 ĠU L 324, 29.11.2001, p. 1.
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kurrenti ta’ 3.50% għal 0.50% ta’ kontenut tal-kubrit fil-karburanti fl-2020. L-istandard għall-
vapuri li joperaw f’żoni tal-baħar speċjalment b’ekosistemi sensittivi, hekk imsejħa Żoni ta’ 
Kontroll tal-Emissjonijiet tal-Kubrit (SECA), se jonqos minn 1.00% għal 0.10% fl-2015. 
Bħalissa hemm tliet żoni tal-baħar stabbiliti bħala SECA fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-Baħar 
Baltiku, il-Baħar tat-Tramuntana u l-Kanal Ingliż. Sabiex jiġu stabbiliti żoni oħrajn tal-baħar 
fl-Unjoni Ewropea bħala SECA, għandha tiġi sottomessa talba lill-Organizzazzjoni Marittima 
Internazzjonali (IMO) mill-Istati Membri kkonċernati. Il-Kummissjoni, li fl-IMO għandha 
biss status ta’ osservatriċi, m’għandha l-ebda kompetenza biex tissottometti talba bħal din.

Barra minn hekk għar-rekwiżiti tal-MARPOL, id-Direttiva tipprojbixxi l-użu taż-żejt 
kombustibbli tqil li għandu kontenut ta’ kubrit ’il fuq minn 3.50% u għandha bżonn il-vapuri 
li jużaw karburant nadif (0.10%) waqt li jkun irmiġġat. 

Għalkemm id-Direttiva ma’ tipprojbixxix l-użu taż-żejt kombustibbli tqil, standards ġodda 
iktar stretti jeħtieġu vapuri biex jużaw karburant iktar nadif li jirriżulta f’inqas emissjonijiet 
tal-vapuri. 

Il-Ġermanja diġà għandha standards iktar stretti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali kif ġew deċiżi li 
jittrasponu d-dispożizzjonijiet tal-MARPOL Anness VI qabel ma kienet inkluża fil-
leġiżlazzjoni tal-UE. 

Barra minn hekk id-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-karburanti petrol u diesel1
jillimitaw il-kontenut tal-kubrit fiż-żejt tal-gass użat fil-bastimenti tal-passaġġi interni għal 20 
mg/kg mill-1 ta’ Jannar 2011.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni infurmat lill-petizzjonant dwar il-leġiżlazzjoni tal-UE riċentament emendata 
dwar il-karburant użat mill-vapuri li jindirizzaw tħassib imqajjem fil-petizzjoni. Għalhekk, il-
Kummissjoni tqis li l-ebda azzjoni immedjata mhi meħtieġa.
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