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Ref.: Petiția nr. 0975/2012, adresată de S.S., de cetățenie germană, privind 
impunerea unei interdicții în UE asupra navelor alimentate cu păcură grea

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită interzicerea în apele UE a navelor care folosesc păcură grea drept 
carburant. El declară că utilizarea păcurii grele drept carburant pentru nave este deja interzisă 
în Germania și că păcura grea constituie un pericol pentru sănătatea publică din cauza 
cantității mari de funingine emise. Prin urmare, petiționarul susține interzicerea utilizării 
păcurii grele și trecerea la motorină, care i-ar costa pe consumatori doar câțiva cenți în plus 
pentru fiecare produs transportat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Calitatea carburantului utilizat de nave este reglementată de Directiva 1999/32/CE a Uniunii 
Europene privind conținutul de sulf din anumiți combustibili lichizi1. Directiva a fost recent 
modificată prin Directiva 2012/33/UE2. Această modificare aliniază legislația UE la cerințele 
internaționale din anexa VI la MARPOL a Organizației Maritime Internaționale, încheiată în 
2008. Anexa VI la MARPOL introduce standarde mai stricte privind sulful. În special, 
standardul aplicabil tuturor navelor va scădea în 2020 de la valoarea actuală de 3,50 % la 
0,5 % conținut de sulf în carburant. Standardul pentru navele exploatate în zonele maritime cu 
                                               
1 JO L 121, 11.5.1999, p. 13.
2 JO L 324, 29.11.2002, p. 1.
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ecosisteme deosebit de sensibile, așa-numitele zone de control al emisiilor de sulf (ZCES), va 
scădea de la 1 % la 0,10 % în 2015. În prezent, în Uniunea Europeană există trei zone 
maritime desemnate drept ZCES, și anume Marea Baltică, Marea Nordului și Canalul 
Mânecii.  Pentru a desemna ca ZCES și alte zone maritime din Uniunea Europeană, statele 
membre în cauză trebuie să depună o cerere la Organizația Maritimă Internațională (OMI). 
Comisia, care are doar statutul de observator în cadrul OMI, nu are nicio competență în ceea 
ce privește depunerea unei asemenea cereri.

În plus față de cerințele MARPOL, directiva interzice utilizarea păcurii grele cu un conținut 
de sulf mai mare de 3,50 % și impune navelor să utilizeze carburant mai puțin poluant 
(0,10 %) pe perioada în care se află la dană.

Deși directiva nu interzice utilizarea păcurii grele, noile standarde mai stricte vor impune 
navelor să utilizeze carburant mai puțin poluant care va conduce la reducerea emisiilor 
navelor.

Germania are deja standarde mai stricte în legislația națională întrucât aceasta a decis să 
transpună dispozițiile anexei VI la MARPOL înainte ca aceasta să fie inclusă în legislația UE.

În plus, de la 1 ianuarie 2011, Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei1
limitează la 20 mg/Kg conținutul de sulf din motorina utilizată de navele de navigație pe căile 
interioare.

Concluzii

Comisia l-a informat pe petiționar cu privire la recentele modificări ale legislației UE privind 
carburantul utilizat de nave, care vizează problemele abordate în petiție. Prin urmare, Comisia 
consideră că nu este necesar să se ia măsuri imediate
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