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Betreft: Verzoekschrift 0975/2012, ingediend door S.S. (Duitse nationaliteit), over een 
EU-verbod op schepen die varen op zware stookolie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit voor een verbod in EU-wateren voor schepen die zware stookolie (heavy fuel) 
als motorbrandstof gebruiken. Volgens hem is het gebruik van zware stookolie als 
motorbrandstof voor schepen in Duitsland reeds verboden. Indiener stelt dat zware stookolie 
een gevaar is voor de volksgezondheid vanwege de grote roetuitstoot. Hij bepleit derhalve een 
verbod op zware stookolie en een omschakeling naar het gebruik van diesel, hetgeen de 
consument slechts enkele centen extra per vervoerd product zou kosten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

De kwaliteit van door schepen gebruikte stookolie wordt in de EU vastgelegd in Richtlijn 
1999/32/EG betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare 
brandstoffen1. Recent werd de richtlijn gewijzigd door Richtlijn 2012/33/EU2. De wijziging 
brengt de EU-wetgeving op een lijn met de internationale vereisten van de in 2008 
overeengekomen bijlage VI van MARPOL van de Internationale Maritieme Organisatie 
(IMO). Met MARPOL, bijlage VI worden striktere normen ingevoerd voor zwavel. De norm 
                                               
1 PB L 121 van 11.5.1999, blz. 13.
2 PB L 324 van 29.11.2002, blz. 1.
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voor zwavelgehalte in brandstof die van toepassing is op alle schepen zal namelijk dalen van 
3,50% nu naar 0,50% in 2020. De norm voor schepen in zeegebieden met bijzonder gevoelige 
ecosystemen, een zogenaamd beheersgebied voor SOx-emissie (SOxECA), zal dalen van 
1,00% naar 0,10% in 2015. Momenteel zijn er in de Europese Unie drie zeegebieden erkend 
als SOxECA, namelijk de Oostzee, de Noordzee en het Kanaal. Om andere zeegebieden in de 
Europese Unie als SOxECA te laten erkennen moeten de betrokken lidstaten een verzoek 
indienen bij de Internationale Maritieme Organisatie. De Commissie heeft alleen maar de 
status van waarnemer bij de IMO en heeft dus niet de bevoegdheid dergelijk verzoek in te
dienen.

Naast de vereisten van MARPOL wordt in de richtlijn het gebruik van zware stookolie met 
een zwavelgehalte van meer dan 3,50% verboden en moeten de schepen voor anker propere 
brandstof (0,10%) gebruiken. 

Hoewel het gebruik van zware stookolie niet wordt verboden in de richtlijn, zullen de striktere 
normen vereisen dat schepen properdere brandstof gebruiken, hetgeen zal leiden tot een 
vermindering van de emissies door schepen. 

Duitsland heeft al striktere normen in de nationale wetgeving, omdat het heeft besloten de 
bepalingen van bijlage VI van MARPOL om te zetten voordat zij werden opgenomen in de 
EU-wetgeving. 

Bovendien wordt sinds 1 januari 2011 in Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van 
benzine en van dieselbrandstof1 het zwavelgehalte van door binnenschepen gebruikte gasolie 
beperkt tot 20 mg/kg.

Conclusie

De Commissie heeft indiener geïnformeerd over de recent gewijzigde EU-wetgeving over 
door schepen gebruikte brandstof, waardoor de in het verzoekschrift geuite bezorgdheden 
worden aangepakt. Daarom is de Commissie van mening dat geen onmiddellijke actie 
noodzakelijk is.

                                               
1 PB L 350 van 28.12.1998, blz. 58.


