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▼В 
ДИРЕКТИВА РАДИ 1999/32/ЄС 

від 26 квітня 1999 року 
щодо зменшення вмісту сірки у певних видах рідкого палива 

та яка змінює Директиву 93/12/ЄЕС 
 
РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, 
 
Беручи до уваги Договір про заснування Європейської Співтовариства, і 
зокрема, його статтю 130s(1)  
 
Беручи до уваги пропозицію Комісії(1

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету (

), 
 

2

Діючи відповідно до процедури, встановленої статтею 189c Договору(

), 
 

3

(1) Оскільки цілі і принципи екологічної політики Співтовариства, як вони 
викладені у програмах дій щодо довкілля і, зокрема, у П’ятій  екологічній 
програмі дій(

),  
 

4

                                                 
1 ОВ № C 190, 21.6.1997 року, С. 9 і ОВ № C 259, 18.8.1998 року, С. 5. 
2  ОВ № C 335, 21.11.1997 року, С. 1. 
3 Висновок Європейського Парламенту від 13 травня 1998 року (ОВ № C 167, 1.6.1998 
року, С. 111), Спільна Позиція Ради від 6 жовтня 1998 року (ОВ № C 364, 125.11.1998 
року, С. 20) і Рішення Європейського Парламенту від 9 лютого 1999 року (ще не 
опубліковане в Офіційному віснику). 
4 ОВ № С 138, 17.5.1993, С. 5. 

), на основі принципів, які викладені у статті 130r Договору, 
мають на меті, зокрема, забезпечення ефективного захисту усіх людей від 
визнаних ризиків від викидів діоксиду сірки та захистити довкілля шляхом 
запобігання осадження сірки, яке перевищує критичні навантаження та рівні; 
 
(2) Оскільки стаття 129 Договору передбачає, що вимоги захисту здоров’я 
людей мають бути складовою частиною іншої політики Співтовариства; 
оскільки стаття 3(о) Договору також передбачає, що діяльність Співтовариства 
повинна сприяти досягненню високого рівня захисту здоров’я; 
 
(3) Оскільки викиди діоксиду сірки істотно загострюють проблему процесу 
окиснення в Співтоваристві; оскільки діоксид сірки також безпосередньо 
впливає на здоров’я людей і на довкілля; 
 
(4) Оскільки процес окиснення та атмосферний діоксид сірки завдають шкоди 
чутливим екосистемам, зменшують біорізноманітність і зменшують 
рекреаційне значення, а також шкідливо впливають на рослинництво і на 
зростання лісів; оскільки кислотні дощі, які випадають у містах, можуть 
спричинити суттєву шкоду будинкам та архітектурним пам’яткам; оскільки 
забруднення діоксидом сірки може також значно вплинути на здоров’я людей, 
особливо серед тих верств населення, які страждають від респіраторних 
захворювань; 
 
(5) Оскільки процес окиснення є транскордонним явищем, в усуненні якого 
має приймати участь як Співтовариство, так і національні та місцеві органи; 
 
(6) Оскільки викиди діоксиду сірки сприяють утворенню пилу в атмосфері; 
 
(7) Оскільки Співтовариство і окремі держави-члени є договірними сторонами 
Конвенції ЄЕК ООН про транскордонне забруднення повітря на великій 
відстані; оскільки другий протокол ЄЕК ООН щодо транскордонного  

Матеріал взято з сайту: http://www.sdla.gov.ua:8080/control/uk



  1999L0032 – UA – 20.04.2009 – 003.001 - 3 
 

▼В 
забруднення діоксидом сірки передбачає, що договірні сторони повинні 
зменшити викиди діоксиду сірки в межах 30%-ного зниження чи ще менше, як 
вказано у першому протоколі і оскільки другий протокол ЄЕК ООН базується 
на думці, що критичні навантаження і рівні будуть і надалі перевищуватись у 
деяких чутливих сферах; оскільки подальші заходи по зменшенню викидів 
діоксиду сірки все ще будуть потрібні для цілей П’ятої екологічної програми 
дій; оскільки договірні сторони повинні тому і надалі істотно зменшувати 
викиди діоксиду сірки; 

 
(8) Оскільки сірка, яка у природі присутня у невеликій кількості у нафті та 
вугіллі, протягом десятиліть визнавалася основним джерелом викидів діоксиду 
сірки, які є однією з найважливіших причин „кислотного дощу” і однією з 
причин забруднення повітря, яке спостерігається у багатьох міських та 
промислових зонах;  
 
 
(9) Оскільки Комісія недавно опублікувала повідомлення про стратегію, яка не 
вимагає надмірних затрат у боротьбі з процесом окиснення у Співтоваристві; 
оскільки контроль за викидами діоксиду сірки, які виникають внаслідок 
спалювання окремих рідких видів палива, був визнаний складовим 
компонентом цієї стратегії, що не потребує надмірних витрат; оскільки 
Співтовариство визнає необхідність заходів стосовно усіх інших видів палива; 
 
 
(10) Оскільки дослідження показали, що користь від зменшення викидів сірки 
за рахунок зменшення вмісту сірки у паливі часто значно перевищує 
розрахункові витрати для промисловості у ції Директиві і оскільки існує 
технологія, яка достатньо розроблена для зменшення рівня сірки у рідких 
видах палива; 
 
(11) Оскільки, у відповідності з принципом субсидіарності та пропорційності, 
які згадані у статті 3b Договору, мета зменшення викидів діоксиду сірки, який 
створюється при спалювання певних видів рідкого палива, не може бути 
ефективно досягнута державами-членами, які працюють індивідуально; 
оскільки неузгодженість дій не гарантує досягнення цілі, є потенційно 
непродуктивною і призведе до значної невизначеності на ринку паливних 
продуктів, на які це вплине; оскільки, зважаючи на необхідність зменшення 
викидів діоксиду сірки по всьому Співтоваристві, більш доцільним тому є 
здійснення дій на рівні Співтовариства; оскільки ця Директива обмежується 
мінімальними вимогами, необхідними для досягнення потрібної цілі; 
 
(12) Оскільки у Директиві Ради 93/12/ЄЕС від 23 березня 1993 року щодо 
вмісту сірки у окремих рідких видів палива(1

(14) Оскільки держава-член, перш ніж запроваджувати жорсткі захисні заходи, 
повинна повідомити Комісію про проект заходів у відповідності з Директивою 
Ради 83/189/ЄЕС від 28 березня 1983 року, у якій визначена процедура для 
надання інформації у сфері технічних стандартів і нормативів(

) Комісії було запропоновано 
представити Раді пропозицію, яка б встановила більш низькі межі для вмісту 
сірки у газойлі та нові межі для авіаційного керосину; оскільки доцільним буде 
виробити межі для вмісту сірки в інших видах рідкого палива (зокрема, у 
важких мазутах, бункерних мазутах, суднових газойлях та газойлях, на основі 
досліджень ефективності витрат); 
 
(13) Оскільки, у відповідності до статті 130 T Договору, ця Директива не 
повинна заважати будь-якій державі-члену підтримувати чи запроваджувати 
більш жорсткі захисні заходи; оскільки такі заходи повинні бути сумісними з 
Угодою і про них необхідно надіслати нотифікацію у Комісію; 
 

2

                                                 
1 ОВ № L 74, 27.3.1993 року, С. 81 
2 ОВ № L 109, 26.4.1983 року, С. 8. Директива зі змінами, внесеними Рішенням Комісії 
96/13ЄС (ОВ № L 32, 10.2.1996 року, С. 31.) 

); 
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▼В 
 
(15) Оскільки, стосовно межі вмісту сірки у важкому мазуті, доцільно 
передбачити виключення у державах-членах і регіонах, де аналогічні умови 
дають змогу це зробити; 
 
 (16) Оскільки, стосовно межі вмісту сірки в важкому мазуті, доцільно також 
передбачити виключення для їх використання у спалювальних установках, які 
відповідають значенням меж викидів, які вказані у Директиві Ради 89/69/ЄЕС 
від 24 листопада 1988 року  щодо обмеження викидів окремих забруднювачів у 
повітря з великих спалювальних установок (1

                                                 
(1) ОВ № L 336, 7.12.1988 року, С. 1. Директива зі змінами, внесеними Директивою 
94/66ЄС (ОВ № L 337, 24.12.1994 року, С. 83) 

); оскільки зважаючи на перегляд 
у майбутньому Директиви 88/609/ЄЕС, можливо, виникне потреба переглянути 
та, якщо доцільно, внести зміни у певні положення цієї Директиви; 
 
(17) Оскільки щодо установок спалювання нафтопереробних заводів, 
виключених зі сфери дії статті 3(3)(i)(c) цієї Директиви, викиди діоксиду сірки, 
взяті в середньому по вказаних установках, не повинні перевищувати межі, 
вказані в Директиві 88/609/ЄЕС чи у будь-якій переглянутій версії цієї 
Директиви; оскільки, при застосуванні цієї Директиви, держави-члени повинні 
пам’ятати, що заміна типами палива, відмінними від тих, які передбачені у 
статті 2, не повинна призводити до збільшення викидів забруднювачів, що 
сприяють процесу окиснення; 
 
(18) Оскільки граничне значення 0,2 % для вмісту сірки в газойлях вже було 
встановлене у відповідності з Директивою 93/12/ЄЕС; оскільки це граничне 
значення повинно бути змінене на 0,1 % до 1 січня 2008 року; 
 
(19) Оскільки, у відповідності до Акту про приєднання 1994, Австрії і 
Фінляндії надано виключення на період 4 років з дати вступу стосовно 
положень Директиви 93/12/ЄЕС щодо вмісту сірки в газойлі; 
 
(20) Оскільки граничні значення 0,2 % (починаючи з 2000 року) та 0,1 % 
(починаючи з 2008 року) щодо вмісту сірки в газойлях, які використовуються 
на морських суднах, можуть призвести до виникнення технічних та 
економічних проблем для Греції по всій території, для Іспанії, стосовно 
Канарських островів, для Франції стосовно Французьких заморських 
департаментів, та для Португалії стосовно архіпелагів Мадейра і Азорські 
острови; оскільки виключення для Греції, Канарських островів, Французьких 
заморських департаментів та архіпелагів Мадейра та Азорські острови, не 
повинна негативно впливати на ринок суднового газойлю і оскільки експорт 
суднового газойлю з Греції, Канарських островів, Французьких заморських 
департаменів та архіпелагів Мадейра та Азорські острови, в інші держави-
члени, повинен задовольняти вимогам, що діють у імпортуючій державі-члені; 
оскільки Греція, Канарські острови, Французькі заморські департаменти та 
архіпелаги Мадейра та Азорські острови повинні тому отримати відхилення 
від граничних значень сірки за вагою для суднового газойлю; 
 
(21) Оскільки викиди сірки з суден внаслідок спалювання бункерних видів 
палива з високим вмістом сірки сприяють забрудненню діоксидом сірки і 
загострюють проблеми процесу окиснення; оскільки Співтовариство буде 
підтримувати більш ефективний захист зон, чутливих до викидів SOx, 
зменшення нормального граничного значення бункерного мазуту (від 
нинішніх 4,5 %) на переговорах, що відбуваються зараз і у майбутньому по 
Конвенції-MARPOL в межах Міжнародної морської організації (IMO); 
оскільки ініціативи Співтовариства про оголошення зони Північне 
море/Ламанш спеціальною контрольною зоною з низьким викидом SOx , мають 
бути продовжені; 
 
(22) Оскільки потрібне більш глибоке дослідження наслідків впливу процесу 
окиснення на екосистеми і людський організмі; оскільки Співтовариство надає  

Матеріал взято з сайту: http://www.sdla.gov.ua:8080/control/uk



  1999L0032 – UA – 20.04.2009 – 003.001 - 5 
 

▼В 
допомогу такому дослідженню згідно з П’ятою рамковою програмою 
досліджень(1

- дотримувались стандарти якості повітря; 

); 
 
(23) Оскільки, у випадку порушення постачання сирої нафти, нафтопродуктів 
чи інших вуглеводнів, Комісія може санкціонувати застосування більш високої 
межі на території держави-члена; 
 
(24) Оскільки держави-члени повинні створювати відповідні механізми для 
моніторингу дотримання положень цієї Директиви; оскільки звіти про вміст 
сірки у рідких видах палива мають бути представлені Комісії; 
 
(25) Оскільки, з причин чіткості, необхідно буде внести зміни у Директиву 
93/12/ЄЕС, 
 
УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ: 
 

Стаття 1 
Мета і сфера застосування 

 
1. Метою цієї Директиви є зменшення викидів діоксиду сірки, які утворюються 
при спалюванні окремих типів рідких видів палива і тим самим зменшити 
шкідливий вплив таких викидів на людину та довкілля. 
 

▼М2 
2. Зменшення викидів діоксиду сірки, які виникають при спалюванні окремих 
рідких видів палива, які виробляються з нафти, мають бути досягнуті шляхом 
накладення меж на вміст сірки у таких видах палива, як умови їх використання 
на території держав-членів, у територіальних морях та у виключних 
економічних зонах чи зонах контролю забруднення. 
 
Обмеження вмісту сірки у окремих рідких видах палива, які виробляють з 
нафти, як вказано у цій Директиві, не розповсюджується, однак, на таке: 
 
(а) види палива, які призначені для цілей дослідження і тестування; 
 
(b) види палива, які призначені для обробки перед завершальним 
спалюванням; 
 
(c) види палива, які обробляються у нафтопереробній галузі; 
 
(d) види палива, які використовуються і розміщуються на ринку у найбільш 
віддалених регіонах Співтовариства за умови, що відповідні держави-члени 
забезпечать, щоб у цих регіонах: 

- не використовувались важкі мазути, якщо їх вміст сірки перевищує 3 % за 
вагою; 

 
(e) види палива, які використовуються на військових кораблях та інших суднах 
на військовій службі. Однак, кожна держава-член повинна забезпечити, 
шляхом ухвалення відповідних заходів, що не спричинюють шкоди для 
експлуатації чи експлуатаційної здатності таких кораблів, щоб ці кораблі діяли 
у відповідності, наскільки це розумно і практично, з цією Директивою.  
 
(f) будь-яке використання видів палива на судні, які потрібні для конкретної 
цілі безпеки корабля чи порятунку життя у морі;  
 
(g) будь-яке використання видів палива на кораблі, що потрібно внаслідок 
пошкодження, яке зазнав корабель чи його обладнання, за умови, що будуть 
вжиті всі розумні заходи після настання пошкодження для попередження чи 
мінімізації надмірних викидів і такі заходи мають бути вжиті якомога швидше 
для усунення пошкодження. Це не застосовується, якщо власник чи хазяїн діяв 
або ж з наміром спричинити пошкодження чи безвідповідально; 

                                                 
(1) ОВ № L 26, 1.2.1999, С. 1. 
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▼М2 
 
(h) види палива, що використовуються на борту суден, які експлуатують 
затверджені технології скорочення викидів у відповідності до статті 4с. 

 
▼В 

Стаття 2 
Визначення 

 
Для цілей цієї Директиви: 
 
1. Важкий мазут (heavy fuel oil) означає: 

▼М2 
- будь-яке рідке паливо, що виробляється з нафти, за виключенням морського 
палива, яке класифікується за кодами Комбінованої Номенклатури від 2710 19 
51 до 2710 1969, або  
 

▼В 
- будь-яке рідке паливо, яке виробляють з нафти, крім газойлю, як визначено у 
пунктах 2 і 3, яке, внаслідок меж дистиляції потрапляє у категорію важких 
мазутів, які призначаються для використання як палива і в яких менш, ніж 65% 
за об’ємом (включаючи втрати) дистилюється при 250оС методом ASTM D86. 
Якщо дистиляція не може бути визначена методом ASTM D86, такий 
нафтопродукт класифікують аналогічно важкому мазуту; 
 
2. ►М2 Газойль означає: 
- будь-яке рідке паливо, яке виробляють з нафти, за виключенням суднового 
палива, яке класифікується за кодами Комбінованої Номенклатури 2710 19 25, 
2710 19 29, 2710 19 45 або 2710 1949, або 
 
- будь-яке рідке паливо, яке виробляють з нафти, за виключенням суднового 
палива, в якому менше ніж 65% за об’ємом (включаючи втрати) дистилюється 
при температурі 250оС, а якщо в ньому менше 85% за об’ємом (включаючи 
втрати) дистилюється при температурі 350оС методом ASTM D86. ◄ 
 
Дизельні палива, як визначено у статті 2(2) Директиви 98/70/ЄС 
Європейського парламенту і Ради від 3 жовтня 1998 року, щодо якості 
бензинових та дизельних палив зі змінами Директиви Ради 93/12/ЄЕС(1

                                                 
(1) ОВ № L 350, 28.12.1998, С. 58. 

) 
виключаються з цього визначення. Ті види палива, яки використовуються у 
позашляхових транспортних засобах та на сільськогосподарських тракторах, 
також виключаються з цього визначення; 
 

▼М2 
3. суднове паливо означає будь-яке рідке паливо, яке виробляють з нафти, що 
використовується на борту судна, включаючи ті види палива, які визначені у 
Стандарті ISO 8217; 
 
3а. суднове дизельне паливо означає будь-яке суднове паливо, яке має в’язкість 
чи густину в межах в’язкості чи густини, які визначені для марок DMV чи 
DMC у таблиці І Стандарту ISO 8217; 
 
3b. судновий газойль означає будь-яке суднове паливо, яке має в’язкість та 
густину в межах в’язкості чи густини, які визначені для марок DMV чи DMC у 
таблиці І Стандарту ISO 8217; 
 
3с. MARPOL означає Міжнародну Конвенцію по запобіганню забрудненню 
кораблів, 1973, зі змінами, внесеними Протоколом 1978 року; 
 
3d. Додаток VI до MARPOL означає Додаток, який має заголовок “Нормативи 
для запобігання забрудненню повітря з кораблів”, який був доданий Протокол 
1997  до Конвенції MARPOL;  
 
3e. Зони контрою викидів Ох означає морські зони, визначені як такі 
організацією ІМО (Міжнародна морська організація) згідно з Додатком VI до 
Конвенції MARPOL  
 
3f. пасажирські судна означають судна, які перевозіть більше ніж 12 
пасажирів, де пасажиром є кожна особа, крім: 
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▼М2 
 (і) капітана та членів екіпажу чи іншої особи, яка працює за наймом 
чи найнята у будь-якій якості на борту судна в зв’язку з бізнесом 
цього судна, і 
 
ii) діти віком менше одного року, 

 
3g. регулярні рейси означають серію рейсів із пасажирами, призначену для 
гарантування руху між двома або більше портами, або серію подорожей від 
одного й до того самого порту без проміжних пересадок, або: 
 

і) відповідно до опублікованого розкладу, або  
 
іі) такими регулярними або частими рейсами, які можуть вважатися 
такими, що відбуваються за розкладом; 

 
3h. військове судно: будь-яке судно, що належить до військових сил певної 
держави, яке має зовнішні розпізнавальні знаки військових суден їх 
національності, яке знаходиться під керівництвом офіційної особи, 
призначеної належним чином урядом цієї держави, ім’я якої міститься у 
відповідному реєстрі офіційних осіб або еквівалентному реєстрі, та команда 
якого підпорядковується порядку регулярних військових сил; 
 
3i. судна на якорі означає судна, що надійно пришвартоване або таке, що стоїть 
на якорі у порту Співтовариства, якщо вони завантажуються, розвантажуються 
або перебувають на стоянці, включаючи час, коли операції з вантажем не 
здійснюються;  
 
3j. судна внутрішніх водних шляхів: судна призначені спеціально для 
використання на внутрішніх суднохідних шляхах у значенні Директиви Ради 
82/714/ЄЕС від 4 жовтня 1982 року, якою встановлюються технічні вимоги для 
суден внутрішнього судноплавства (1

 

), включаючи усі судна, що мають: 
 

і) сертифікат Співтовариства для внутрішнього судноплавства 
відповідно до визначення Директиви 82/714/ЄЕС, 
 
іі) сертифікат, виданий відповідно до статті 22 Переглянутої 
Конвенції для судноплавства по Рейну;  

 
3k. розміщення на ринку:  передача  у розпорядження третіх осіб суднового 
палива після попередньої оплати або безкоштовно у будь-якому місці, що 
знаходиться під юрисдикцією держав-членів. З цього визначення виключається 
розміщення або передача у розпорядження таких суднових палив, що 
призначені для експорту на вантажних танкерах; 
 
3l. віддаленими  регіонами вважаються заморські французькі департаменти, 
Азорські острови, Мадейра та Канарські Острови, так як визначено у статті 299 
Договору; 
 
3m. технології по зменшенню викидів:  системи очищення вихлопних газів або 
будь-який інший підконтрольний та застосований технічний засіб; 

▼В 
 
4)  «ASTM метод»:  методи, встановлені «Американським товариством з 
випробування матеріалів» у виданні 1976 року, в якому містяться узгоджені 
визначення та технічні умови для речовин, що походять із нафти та 
змащувальної продукції; 
 
5) «спалювальні установки» - будь-яке технічне обладнання для 
окиснення палива, призначеного для використання генерованого тепла.  
 

▼М2 

                                                 
1 ОВ № L 301, 28.10.1982 року, С. 1. Директива з останніми змінами, внесеними Актом 
про приєднання 2003 року. 
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▼М2 
Стаття 3 

Максимальний вміст сірки важкого мазуту 
 

1. Держави-члени повинні вживати всіх необхідних заходів для того, щоб з 1 
січня 2003 року важкі мазути не використовувались в межах їх території, якщо 
їх вміст сірки перевищує 1 % від маси. 

▼М2 
2. (і) В залежності від відповідного моніторингу викидів компетентними 
органами, ця вимога не застосовується до важких мазутів, які 
використовуються: 
 

(а) в установках для спалювання, які потрапляють у сферу застосування 
Директиви 2001/80/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 23 жовтня 
2001 року щодо обмеження викидів окремих забруднювачів у повітря з 
великих установок для спалювання(1

                                                 
(1) ОВ L 309, 27.11.2001, С.1. Директива із змінами, внесеними Актом про приєднання 
2003 року. 

), які вважаються новими у 
відповідності з визначенням, яке наводиться у її статті 2(9) і які 
відповідають обмеженням по викидам діоксиду сірки для таких установок, 
про що сказано у Додатку IV до вказаної Директиви і застосовується у 
відповідності з її статтею 4; 
 
(b) в установках для спалювання, які потрапляють у сферу дії Директиви 
2001/80/ЄС, які вважаються існуючими у відповідності з визначенням, 
даним у статті 2(10) цієї Директиви, якщо викиди діоксиду сірки з цих 
установок для спалювання дорівнюють чи менше, ніж 1700 мг/Нм3 при 
вмісті кисню у відпрацьованому газі 3% за об’ємом у перерахунку на суху 
речовину і якщо з 1 січня 2008 року, викиди діоксиду сірки з установок 
для спалювання, зазначені у статті 4 (3)(а) Директиви 2001/80/ЄС 
дорівнюють чи менше, ніж ті, які створюються при дотриманні граничних 
значень викидів для нових установок, встановлених у частині А Додатку 
IV до вказаної Директиви і, де це доцільно, застосовуючи статті 5, 7 і 8 
вказаної Директиви; 
 
(c) в інших установках для спалювання, які не потрапляють у сферу дії (а) 
чи (b), якщо викиди діоксиду сірки з цих установок для спалювання не 
перевищують 1700 мг/Нм3 при вмісті кисню у відпрацьованому газі 3% за 
об’ємом у перерахунку на суху речовину. 
 
(d) для спалювання на нафтопереробних заводах, якщо місячні середні 
викиди діоксиду сірки усереднені по всіх установках на 
нафтопереробному заводі, незалежно від типу палива, яке 
використовується (чи комбінації декількох видів палива) знаходяться в 
межах, які встановлюються кожною державою-членом, і яка не перевищує 
1700 мг/Нм3. Це не застосовується до установок для спалювання, які 
потрапляють у сферу дії (а), або, з 1 січня 2008 року, до тих, які 
потрапляють у сферу дії пункту (b). 

 
(ii) Держави-члени вживають необхідних заходів для того, щоб будь-яка 
установка для спалювання з використанням важкого мазута з концентрацією 
сірки більше, ніж та, що згадується у пункті 1, не працювала без дозволу, який 
видається компетентним органом, і в якому вказані межі викидів. 
 
3. Положення частини 2 будуть переглянуті і, якщо це доцільно, будуть 
внесені зміни з урахуванням будь-яких майбутніх змін Директиви 2001/80/ЄС. 
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▼В 
Стаття 4 

Максимальний вміст сірки у газойлі 
 

1. Держави-члени вживають всіх необхідних заходів для того, щоб газойлі, 
які включають суднові газойлі, не використовувались у межах їх території, 
починаючи з: 

- липня місяця 2000 року, якщо їх вміст сірки перевищує 0,20 % за масою, 

- 1 січня 2008 року, якщо їх вміст сірки перевищує 0,10 % за масою. 
 
2. Шляхом відступу від частини 1, Іспанія, для Канарських островів, Франція, 
для Французьких заморських департаментів, Греція, для всієї чи частини її 
території, і Португалія, для архіпелагів Мадейра та Азорські острови, може 
санкціонувати використання газойлів для суднового використання з вмістом 
сірки вище меж, які встановлені у частині 1. 

 
▼М2 

 
 

Стаття 4а 
Максимальний вміст сірки в суднових видах палива, що 

використовуються в зонах контролю за викидами SOx і пасажирськими 
суднами, що експлуатуються на регулярному обслуговуванні маршрутів 

до портів Співтовариства та з них 
 

1. Держави-члени мають вжити всіх необхідних заходів для того, щоб суднові 
види палива не використовувались у зонах їх територіальних морів, у 
виключних економічних зонах та зонах контролю за забрудненням, які 
потрапляють у сферу дії зон контролю за викидами SOx, якщо вміст сірки в 
цих видах палива перевищує 1,5 % за масою. Це розповсюджується на всі 
судна під всіма прапорами, включаючи судна, які почали свій рейс за межами 
Співтовариства. 
 
2. Дати застосування для частини 1 є такими: 
 
(а) для зони Балтійського морі, що згадується у Регламенті 14(3)(а) Додатку VI 
до Конвенції MARPOL, 11 серпня 2006 року; 
 
(b) для Північного моря: 
  
- 12 місяців з дати набрання чинності призначенням IMO (Міжнародна морська 
організація) у відповідності зі встановленими процедурами, або 
- 11 серпня 2007 року,  
і залежності від того, що настає раніше; 
 

(с) для будь-яких інших морських зон, включаючи порти, які Міжнародна 
морська організація IMO у подальшому позначає як Зони Контролю Викидів 
SOx у відповідності з нормативом 14(3)(b) Додатку VI до Конвенції MARPOL: 
12 місяців після дати вступу в силу призначення. 
 
3. Держави-члени несуть відповідальність за забезпечення примусового 
виконання частини 1 принаймні що стосується: 
- суден, які плавають під їх прапором, та 
- у випадку держав-членів, які мають спільний кордон з Зонами контролю 
викидів SOx, судна під всіма прапорами, поки вони перебувають у їх портах. 
 
Держави-члени можуть також вжити додаткових заходів для забезпечення дій 
у примусовому порядку відносно інших суден у відповідності з Міжнародним 
морським правом. 
 
4. З дати, яка згадана у пункті 2(а), держави-члени вживають всіх необхідних 
заходів для того, щоб суднові види палива не використовувались у їх 
територіальних морях, у виключних економічних зонах та зонах контролю 
забруднення пасажирськими суднами, що експлуатуються на регулярних 
рейсах у будь-який порт Співтовариства чи з нього, якщо вміст сірки у цих 
видах палива перевищує 1,5 % за масою. Держави-члени несуть 
відповідальність за дотримання цієї вимоги принаймні у відношенні до суден, 
які плавають під їх прапором і суден під всіма прапорами, поки вони 
перебувають у їх портах. 
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▼М2 
5. З дати, яка згадана у пункті 2(а), держави-члени вимагають правильного 
заповнення журналів суден, включаючи операції переходу з одного палива на 
інше, вважаючи це за умову заходу суден у порти Співтовариства. 
 
6. З дати, яка згадана у пункті 2(а) і у відповідності з Правилом 18 Додатку VI 
до Конвенції MARPOL, держави-члени повинні: 
- вести реєстр місцевих постачальників суднового палива, 
- слідкувати за тим, щоб вміст сірки всіх суднових видах палива, що 
продається на їх території, був задокументований постачальником на 
документі про доставку бункерного палива, і супроводжувався герметично 
закритим зразком, який підписаний представником судна, яке є отримувачем, 
- вжити заходів, які доцільні, проти тих постачальників суднового палива, 
які, як виявилось, поставляли паливо, яке не відповідає специфікації, яка 
вказана на повідомленні про доставку палива у бункер, 
- слідкувати за тим, щоб були вжиті виправні заходи, які вважаються 
доцільними, для того, щоб будь-яке суднове паливо, яке виявилось 
невідповідним вимогам, було приведене у відповідність з ними. 
 
7. З дати, яка згадана у пункті 2(а), держави-члени слідкують за тим, щоб 
суднові дизельні мазути не потрапляли на ринок на їх території, якщо вміст 
сірки в таких суднових дизельних мазутах перевищує 1,5% за масою. 
 
8. Комісія повідомляє державам-членам про дати застосування, які згадані у 
частині 2(b), і публікує їх в Офіційному віснику Європейського Союзу. 

 
Стаття 4b 

Максимальний вміст сірки в суднових видах палива, що 
використовуються суднами внутрішнього водного транспорту і 

кораблями, які стоять на причалі у портах Співтовариства 
 

1. Починаючи з 1 січня 2010 року, держави-члени будуть вживати всіх 
необхідних заходів для того, щоб вказані нижче судна не використовували 
суднові види палива з вмістом сірки вище 0,1 % за масою. 

(а) судна внутрішнього судноплавства; та 
(b) судна, що стоять на якорі у портах Співтовариства, даючи достатньо 
часу для того, щоб екіпаж завершив будь-яку необхідну операцію по 
заміні палива якомога швидше після прибуття до причалу і якомога 
пізніше до відходу. 

 
Держави-члени вимагають, щоб у судових журналах був вказаний час будь-
якої операції по переходу на інший вид палива. 
 
2. положення частини 1 не застосовуються: 

(a) якщо, згідно з опублікованими розкладами, судна повинні перебувати 
біля причалу протягом менше, ніж 2 годин; 
(b) до суден внутрішнього водного транспорту, які мають сертифікат, що 
підтверджує їх відповідність Міжнародній Конвенції про безпеку життя на 
морі 1974 року із внесеними до неї змінами, поки ці судна перебувають у 
морі;  
(c) до 1 січня 2012 року до суден, що перелічені у Додатку і які працюють 
виключно в межах території Грецької Республіки; 
(d) до суден, які виключать усі двигуни і використовують електроенергію 
з берега, поки вони перебувають біля причалу у портах. 

 
3. Починаючи з 1 січня 2010 року, держави-члени слідкують, щоб суднові 
газойлі не потрапляли на ринок на їх території, якщо вміст сірки у цих 
суднових газойлях перевищує 0,1% за масою. 
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▼М2 
Стаття 4с 

Випробування і використання нових технологій зменшення викидів 
 

1. Держави-члени можуть, разом з іншими державами-членами, якщо це 
доцільно, затверджувати випробування технологій зниження суднових викидів 
на суднах, які плавають під їх прапором чи у морських зонах в межах їх 
юрисдикції. Під час цих випробувань використання суднових видів палива, які 
відповідають вимогам статей 4а і 4b, не є обов’язковим, за умови, що: 

- Комісія і будь-яка зацікавлена портова держава отримують повідомлення 
у письмовій формі принаймні за 6 місяців до початку випробувань,  

- дозволи на випробування мають тривалість не більше 18 місяців, 

- на всіх залучених суднах встановлюється устаткування, яке захищене від 
несанкціонованого доступу, для здійснення безперервного моніторингу 
викидів газу у витяжну трубу, і воно використовується  протягом всього 
періоду випробування, 

- всі залучені судна досягають зменшення викидів, які принаймні 
еквівалентні тим показникам, які були б досягнуті при впровадженні обмежень 
на вміст сірки у паливі, які вказані у цій Директиві, 

- установлені належні системи керування сміттям для будь-якого сміття, яке 
утворилось в результаті застосування технологій зменшення викидів протягом 
всього періоду випробувань,  

- проведено оцінку впливу на морське середовище, особливо на екосистеми 
найближчих портів, гаваней і естуаріїв протягом періоду випробувань,  

- повні результати надаються Комісії, що стають відкритими для 
громадськості протягом 6 місяців після закінчення випробувань. 
 
2. Технології зменшення викидів для суден, які плавають під прапором 
держави-члена, мають бути затверджені у відповідності з процедурою, що 
згадується у статті 3(2) Регламенту (ЄС) № 2099/2002 Європейського 
Парламенту та Ради від 5 листопаду 2002 року про утворення Комітету по 
Безпечних Морях і Попередженню Забруднення з Суден (COSS) (1

- результати будь-яких випробувань, що проводились згідно з частиною 1, 

), 
приймаючи до уваги таке: 
 
-      вказівки, які має розробити організація IMO, 

- вплив на довкілля, включаючи зменшення викидів, які можуть бути 
досягнуті, та вплив на екосистеми у замкнених портах, гаванях та естуаріях, 

- можливість нагляду і перевірки. 
 

▼M3 
3. Критерії встановлюються Комісією по використанню технологій зі 
зменшення  викидів суден усіх прапорів у внутрішніх портах, бухтах та 
лиманах Співтовариства. Ці заходи, призначені для того, щоб внести зміни до 
несуттєвих положень цієї Директиви шляхом її доповнення, схвалюються 
відповідно до підконтрольної регуляторної процедури зазначеної у частині 2 
статті 9. Комісія повідомляє про такі критерії Міжнародній морській 
організації (IMO). 
 

▼М2 
4. Як альтернативу використанню суднових видів палива з низьким вмістом 
сірки, які відповідають вимогам статей 4а і 4b, держави-члени можуть 
дозволити суднам використовувати затверджену технологію зменшення 
викидів, за умови, що ці судна: 

- безперервно забезпечують зниження викидів, які щонайменше 
еквівалентні тим, які були досягнуті при дотриманні обмежень на сірку у 
паливі, які вказані у цій Директиві, 

                                                 
1 ОВ L 324, 29.11.2002, С. 1. Регламент із змінами, внесеними Регламентом Комісії ЄС 
№ 415/2004 (ОВ L 68, 6.3.2004, С. 10). 
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▼М2 
- оснащені устаткуванням для моніторингу викидів безперервної дії, та 
- документувати докладно те, що будь-які потоки відходів, які 
випускаються у замкнені порти, гавані та естуарії, не впливають на 
екосистеми, з урахуванням критеріїв, які надсилаються органам влади 
портових держав Міжнародній морській організації (IMO). 

 
▼В 

Стаття 5 
 

Зміни у постачанні палива 
 

Якщо, в результаті зміни, яка відбулась несподівано, у постачанні сирої нафти, 
нафтопродуктів чи інших вуглеводнів, державі-члену стане важче 
застосовувати обмеження максимального вмісту сірки, які згадуються у 
статтях 3 і 4, ця держава-член інформує Комісію про це. Комісія може 
санкціонувати підвищену межу, яка має бути застосована на території цієї 
держави-члена на строк, що не перевищує 6 місяців; вона має повідомити про 
своє рішення Раді та державам-членам. Будь-яка держава-член може передати 
це рішення Раді в межах одного місяця. Рада, діючи кваліфікованою 
більшістю, може ухвалити інше рішення протягом двох місяців. 

 
Стаття 6 

 
Пробовідбір та аналіз 

 
1. Держави-члени мають вжити всіх необхідних заходів для перевірки шляхом 
пробовідбору того, що вміст сірки в паливі, що використовується, відповідає 
статтям 3 і 4. Пробовідбір починається протягом 6 місяців з дати, коли 
відповідне обмеження на максимальній вміст сірки у паливі набуває чинності. 
Перевірка здійснюється з достатньою частотою і таким чином, що проби є 
репрезентативними відносно досліджуваного палива.  

▼М2 
 
1а. Держави-члени вживають всіх необхідних заходів для того, щоб вміст сірки 
в суднових видах палива відповідав належним положенням статей 4а і 4b. 
 
Кожний із вказаних нижче методів пробовідбору, аналізу і перевірки 
використовується, якщо доцільно: 
- пробовідбір суднового палива для спалювання на борту при здійсненні 
доставки на судна, у відповідності з вказівками Міжнародної морської 
організації (IMO) та аналізу його вмісту сірки;  
- пробовідбір та аналіз вмісту сірки суднового палива для спалювання на 
борту, яке міститься у баках, де це доцільно, і у запечатаних бункерних пробах 
на борту суден; 
- перевірка бортових журналів судів та повідомлень про доставку у 
бункери. 
 
Пробовідбір починається з дати, коли набуває чинності обмеження на 
максимальний вміст сірки у паливі. Він здійснюється з достатньою частотою у 
потрібних кількостях, і у такий спосіб, щоб проби були репрезентативними 
відносно досліджуваного палива, та відносно палива, яке використовується 
суднами, що перебувають у відповідних морських зонах, портах та внутрішніх 
водних судноплавних шляхах. 
 
Держави-члени вживають також обґрунтованих заходів, якщо це доцільно, для 
моніторингу вмісту сірки в суднових видах палива, відмінних від тих, до яких 
застосовуються у статті 4а і 4b. 

▼В 
2. Еталонним методом, прийнятим для оцінки вмісту сірки, має бути метод, 
який визначається таким: 
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▼М2 
(а) ІSO метод 8754 (1992) та PrEN ISO для важкого мазуту та суднових видів 
палива; 

▼В 
(b) EN метод 24260 (1987) ISO 8754 (1992) і PrEN ISO 14596 для газойлю. 
 
Арбітражним методом є PrEN ISO 14596. Статистична інтерпретація перевірки 
вмісту сірки у газойлях, що використовуються, здійснюється у відповідності з 
ISO стандартом 4259 (1992). 

▼М2 
Стаття 7 

Звітність і перегляд 
 

1. На основі результатів пробовідбору, аналізу і перевірок, що здійснюються у 
відповідності зі статтею 6, держави-члени повинні до 30 червня кожного року 
надати Комісії короткий звіт про вміст сірки в рідких видах палива, що 
потрапляють у сферу дії цієї Директиви і використовувались в межах їх 
території протягом попереднього календарного року. Цей звіт повинен 
включати інформацію про сумарну кількість перевірених проб по типах палива 
і повинен вказувати відповідну кількість використаного палива, а також 
обчислений середній вміст сірки. Держави-члени вказують також у звіті 
кількість перевірок, здійснених на борту суден, і записують середній вміст 
сірки суднових видів палива, які використовуються на їх території, які не 
потрапляють в сферу дії цієї Директиви на 11 серпня 2005 року. 
 
2. На основі, inter alia, наступного: 

(а) річних звітів, що надаються у відповідності з частиною 1; 
(b) тенденцій, які спостерігаються у якості повітря, процесі окиснення, 
витратах на паливо та на модальне зміщення; 
(с) прогресу у зменшенні викидів оксидів сірки з суден за допомогою 
механізмів Міжнародної організації (ІМО) враховуючи ініціативи 
Співтовариства у цьому відношенні; 
(d) нового аналізу, що не вимагає надмірних витрат, включаючи прямі і 
опосередковані екологічні переваги, заходів, що описані у статті 4а(4) і 
можливих подальших заходів по зменшенню викидів; та 
(е) імплементації статті 4с, 
 

Комісія до 2008 року надсилає звіт у Європейський Парламент і Раду. 
 
Комісія може надати разом зі звітом пропозиції про внесення змін у цю 
Директиву, зокрема стосовно: 

- другого етапу граничних значень сірки, які вказані для кожної категорії 
палива, та 
- врахування роботу що виконується в Міжнародній морській організації 
(ІМО), в морських зонах, де необхідно використовувати суднові види 
палива з низьким вмістом сірки. 
 

Комісія з особливою увагою буде розглядати пропозиції відносно: 
(а) визначення додаткових Зон контролю викидів SOx; 
 
(b) зниження обмежень по сірці для суднового палива, що використовується у 
зонах контролю викидів SOx можливо до 0,5 %; 
 
(с) альтернативні або додаткові заходи. 
 
3. До 31 грудня 2005 року, комісія має доповісти Європейському Парламенту і 
Раді про можливе використання економічних інструментів, включаючи такі 
механізми як диференційовані внески чи плата за кілометри, дозволи на 
викиди, за які потрібно сплачувати, та компенсація. 
 
Комісія може розглянути пропозиції щодо економічних інструментів, що 
застосовуються як альтернативні чи додаткові заходи у контексті перегляду на  
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▼М2 
2008 рік, за умови, що екологічна користь та користь для здоров’я людей може 
бути досить чітко продемонстрована. 
 

▼M3 
4. Будь-які зміни необхідні для проведення технічної адаптації до підпунктів 1, 
2, 3, 3a, 3b та 4 статті 2 або частини 52 статті 6 у контексті науково-технічного 
прогресу  схвалюються Комісією. Такі заходи, призначені для внесення змін до 
несуттєвих положень цієї Директиви, схвалюються відповідно до 
підконтрольної регуляторної процедури зазначеної у частині 2 статті 9. Такі 
пристосування не призводять до будь-яких прямих змін сфери застосування 
цієї Директиви або граничної кількості сірки у паливі визначеної цією 
Директивою. 
 

▼В 
Стаття 8 

Зміни, внесені в Директиву 93/12/ЄЕС 
 

1. Директива 93/12/ЄЕС змінена таким чином: 
(а) у статті 1, пункт а частини 1 і частина 2 скасовані; 
 
(b) у статті 2, перший абзац частини 2 і  частина 3 скасовані; 
 
(с) статті 3 і 4 скасовані.. 
 
2. Частина 1 застосовується з 1 липня 2000 року. 
 

▼М3 
Стаття 9 

Регламент роботи Комітету 
 

1. Комісії надає допомогу комітет. 
 
2. Коли робиться посилання на цю частину, застосовуються частини 1 - 4 
статті 5а та стаття 7 Рішення Ради 1999/468/ЕС, з урахуванням положень статті 
8 цього Рішення. 
 

▼В 
Стаття 10 

Транспозиція 
 

Держави-члени вводять в силу закони, підзаконні акти і адміністративні 
положення, необхідні для дотримання цієї Директиви до 1 липня 2000 року. 
Вони повідомляють про це Комісію без затримки. 
 
Коли держави-члени ухвалюють ці положення, вони повинні містити 
посилання на цю Директиву або мають супроводжуватись таким посиланням 
під час їх офіційної публікації. Процедура такого посилання ухвалюється 
державами-членами. 
 
Держави члени передають в Комісію текст положень національного 
законодавства, який вони ухвалюють у сфері, на яку розповсюджується ця 
Директива. 
 

Стаття 11 
 

Санкції 
 

Держави-члени визначають санкції, які застосовуються за порушення 
національних положень, ухвалених у відповідності з цією Директивою. 
Визначені санкції повинні бути ефективними, пропорційними і 
переконливими. 
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▼В 
Стаття 12 

Набрання чинності 
 

Ця Директива набирає чинності в день її публікації у Офіційному віснику 
Європейських Співтовариств. 
 

Стаття 13 
Адресати 

 

Цю Директиву адресовано державам-членам.  
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▼

НАЗВА СУДНА 

М2 

 

ДОДАТОК 

ГРЕЦЬКІ СУДНА 

РІК 
ПОСТАВКИ  

№ МОРСЬКОЇ 
МІЖНАРОДНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
(ІМО) 

ARIADNEPALACE 2002 9221310 

IKARUSPALACE 1997 9144811 

KNOSSOSPALACE 2001 9204063 

OLYMPIAPALACE 2001 9220330 

PASIPHAEPALACE 1997 9161948 

FESTOSPALACE 2001 9204568 

EUROPAPALACE 2002 9220342 

BLUESTAR I 2000 9197105 

BLUESTAR II 2000 9207584 

BLUE STAR ITHAKI 1999 9203916 

BLUE STAR NAXOS 2002 9241786 

BLUE STAR PAROS 2002 9241774 

HELLENIC SPIRIT 2001 9216030 

OLYMPIC CHAMPION 2000 9216028 

LEFKAORI 1991 9035876 

SOPHOKLІSVENIZELOS 1990 8916607 
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