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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0975/2012, którą złożył S.S. (Niemcy) w sprawie unijnego zakazu
wykorzystywania okrętów napędzanych ciężkim olejem napędowym

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do wprowadzenia na unijnych wodach zakazu wykorzystywania 
okrętów napędzanych ciężkim olejem napędowym. Twierdzi on, że wykorzystywanie 
ciężkiego oleju napędowego do napędzania okrętów zostało już zakazane w Niemczech, 
a ciężki olej napędowy stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, ponieważ w wyniku jego 
spalania powstaje znaczna ilość sadzy. Dlatego też zwraca się on o wprowadzenie zakazu 
stosowania ciężkiego oleju napędowego i o wykorzystywanie w jego miejsce oleju 
napędowego, które dla konsumentów oznacza niewiele większy koszt rzędu kilku eurocentów 
za transportowany produkt.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Jakość paliwa wykorzystywanego przez statki reguluje w Unii Europejskiej dyrektywa 
1999/32/WE odnosząca się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych1. 
Dyrektywa ta została niedawno zmieniona dyrektywą 2012/33/UE2. W wyniku tej zmiany 
dostosowano prawo UE do międzynarodowych wymogów z załącznika VI do Konwencji 
MARPOL Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) zawartej w 2008 r. Załącznik VI do 
                                               
1 Dz.U. L 121 z 11.5.1999, s. 13.
2 Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1.
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Konwencji MARPOL wprowadza bardziej rygorystyczne normy dotyczące zawartości siarki. 
W szczególności, od 2020 r. obniżeniu ulegnie mająca zastosowanie do wszystkich statków 
norma zawartości siarki w paliwach – z obecnych 3.50% do 0,50%. Norma dla statków 
eksploatowanych na obszarach morskich obejmujących szczególnie wrażliwe ekosystemy, na 
tzw. obszarach kontroli emisji tlenku siarki (SECA), zostanie w 2015 r. obniżona z 1,00% do 
0,10%.  Obecnie istnieją trzy obszary określone jako obszary SECA w Unii Europejskiej, tj. 
Morze Bałtyckie, Morze Północne i kanał La Manche. W celu sklasyfikowania innych 
obszarów morskich w Unii Europejskiej jako obszary SECA zainteresowane państwo 
członkowskie musi złożyć wniosek do Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). 
Komisja, posiadająca w IMO jedynie status obserwatora, nie jest uprawniona do złożenia 
takiego wniosku.

Dodatkowo do wymogów Konwencji MARPOL w dyrektywie przewidziano zakaz 
wykorzystywania ciężkiego oleju napędowego o zawartości siarki przekraczającej 3,50% i 
wprowadzono wymóg zobowiązujący statki stojące na kotwicowisku do stosowania czystego 
paliwa (0,10%). 

Chociaż dyrektywa nie zabrania wykorzystywania ciężkiego oleju napędowego, statki muszą 
zgodnie nowymi bardziej restrykcyjnymi normami stosować czystsze paliwo, co doprowadzi 
do ograniczenia emisji w transporcie morskim. 

W Niemczech obowiązują już teraz bardziej rygorystyczne normy, ponieważ zdecydowano 
się tam na przetransponowanie do prawa krajowego przepisów załącznika VI do Konwencji 
MARPOL, zanim został on włączony do ustawodawstwa UE. 

Ponadto zgodnie z dyrektywą 98/70/WE w sprawie jakości benzyny oraz oleju napędowego1

od 1 stycznia 2011 r. w odniesieniu do oleju gazowego wykorzystywanego przez statki 
żeglugi śródlądowej obowiązuje zawartość siarki wynosząca 20 mg/kg.

Podsumowanie

Komisja poinformowała składającego petycję o niedawno zmienionym ustawodawstwie UE 
w sprawie paliwa wykorzystywanego przez statki, co stanowi odpowiedź na obawy wyrażone 
przez niego w petycji. W związku z tym Komisja uważa, że nie ma potrzeby podejmowania 
natychmiastowych działań.

                                               
1 Dz.U. L 350 z 28.12.1998, s. 58.


