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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0975/2012, ktorú predkladá S. S., nemecký štátny občan, o zákaze 
plavidiel poháňaných ťažkým palivovým olejom v EÚ

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície žiada, aby vo vodách EÚ platil zákaz pre lode, ktoré používajú ako 
motorové palivo ťažký palivový olej. Tvrdí, že používanie ťažkého palivového oleja ako 
motorového paliva je už v Nemecku pri lodiach zakázané a že ťažký palivový olej predstavuje 
nebezpečenstvo ohrozujúce verejné zdravie z dôvodu veľkého množstva sadze, ktoré sa 
pri jeho používaní uvoľňuje. Preto sa zasadzuje za zákaz používania ťažkého palivového oleja 
a za prechod na motorovú naftu, čo by spotrebiteľov stálo len pár centov navyše 
na prepravovaný výrobok.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. novembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. apríla 2013

Kvalita paliva používaného v lodiach sa v Európskej únii riadi smernicou 1999/32/ES 
o obsahu síry v niektorých kvapalných palivách1. Táto smernica bola nedávno pozmenená 
smernicou 2012/33/EÚ2. Uvedenou zmenou sa p r á v n e  predpisy EÚ zlaďujú 
s medzinárodnými požiadavkami uvedenými v prílohe VI dohovoru Marpol, ktorý bol 
schválený v roku 2008 Medzinárodnou námornou organizáciou. Prílohou VI dohovoru 
Marpol sa zavádzajú prísnejšie normy týkajúce sa síry. Konkrétne norma týkajúce sa obsahu 
                                               
1 Ú. v. ES L 121, 11.5.1999, s. 13.
2 Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.
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síry v palivách platná pre všetky lode sa do roku 2020 zníži zo súčasných 3,5 % na 0,5 %. 
Norma pre lode plaviace sa v morských oblastiach s mimoriadne citlivými ekosystémami, 
t. j. v tzv. oblastiach kontroly emisií síry (SECA), sa zníži do roku 2015 z 1 % na 0,1 %. 
V súčasnosti sú v Európskej únii označené ako oblasti SECA tri morské oblasti: Baltské more, 
Severné more a Lamanšský prieliv. Na stanovenie ďalších morských oblastí v Európskej únii 
za oblasti SECA musí príslušný členský štát predložiť žiadosť Medzinárodnej námornej 
organizácii (IMO). Komisia, ktorá má v IMO len štatút pozorovateľa, nemá právomoc 
predkladať takéto žiadosti.

Okrem požiadaviek dohovoru Marpol sa smernicou zakazuje používanie ťažkého palivového 
oleja s obsahom síry nad 3,5 % a od lodí sa požaduje, aby v prístaviskách používali čisté 
palivo (0,1 %). 

Hoci sa smernicou nezakazuje používanie ťažkého palivového oleja, nové prísnejšie normy 
budú od lodí požadovať používanie čistejšieho paliva, čo bude mať za následok nižšie emisie 
z lodí. 

Nemecko už vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch uplatňuje prísnejšie normy, 
keďže sa rozhodlo transponovať ustanovenia prílohy VI dohovoru Marpol ešte pred tým, ako 
boli zahrnuté do právnych predpisov EÚ. 

Okrem toho sa smernicou 98/70/ES týkajúcou sa kvality benzínu a naftových palív1

od 1. januára 2011 obmedzuje obsah síry v minerálnych olejoch používaných v plavidlách 
plaviacich sa po vnútrozemských vodných cestách na 20 mg/kg.

Záver

Komisia informovala predkladateľa petície o nedávnych zmenách v právnych predpisoch EÚ 
o palive používanom v lodiach, ktoré bolo predmetom znepokojenia vyjadreného v petícii. 
Komisia sa preto domnieva, že netreba prijať žiadne okamžité opatrenie.

                                               
1 Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.


