
// abstract:

Zeevaartemissies door de verbranding van scheepsbrandstoffen met een hoog zwavelgehalte dragen bij aan luchtverontreiniging 
in de vorm van zwaveldioxide en deeltjes die schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens en voor het milieu, en bijdragen aan 
zuurdepositie. Het doel van deze richtlijn is de emissies van zwaveldioxide ten gevolge van de verbranding van bepaalde soorten 
vloeibare brandstoffen (zware stookolie, gasolie, scheepsbrandstof) te verminderen en aldus de schadelijke effecten van dergelijke 
emissies op de mens en het milieu terug te dringen.

De emissies van zwaveldioxide bij de verbranding van bepaalde uit aardolie verkregen vloeibare brandstoffen worden verminderd door 
grenswaarden vast te stellen voor het zwavelgehalte van die brandstoffen als voorwaarde voor het gebruik ervan op het grondgebied, 
de territoriale zeewateren, de exclusieve economische zones en de zones met verontreinigingsbeheersing van de lidstaten. In artikel 
1 wordt tevens een oplijsting voorzien van de omstandigheden waaronder de in deze richtlijn vervatte bepalingen niet gelden. Verder 
worden zaken vastgelegd inzake de monsterneming, de rapportage, sancties, etc.

Zwavelrichtlijn

Officiële verwijzing Richtlijn (EU) 2016/802 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 
betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare 
brandstoffen (codificatie)
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* Richtlijn 1999/32/EG van de Raad is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd. Omwille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst werd tot codificatie 
van de richtlijn overgegaan. 
** Omzetting Richtlijn 1999/32/EG op federaal niveau.
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