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11.5.1999 ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ L 121/13

ДИРЕКТИВА 1999/32/ЕО НА СЪВЕТА
от 26 април 1999 година

относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива и за изменение на Директива
93/12/EИО

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 130т, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален
комитет (2),

в съответствие с процедурата, установена в член 189в от
Договора (3),

(1) като има предвид, че целите и принципите на политиката
на Общността в областта на околната среда, установени в
програмите за действие, и по-специално Петата програма за
действие в областта на околната среда (4), въз основа прин-
ципите, заложени в член 130с от Договора, имат за цел
осигуряване на ефективна защита на хората от известни
рискове от емисии на серен диоксид и защита на околната
среда чрез предотвратяване натрупването на сяра,
превишаващо критичното натоварване и нива;

(2) като има предвид, че член 129 от Договора предвижда, че
изискванията за здравеопазване представляват неразделна
част от останалите политики на Общността; като има
предвид, че член, параграф 3, буква о) от Договора пред-
вижда също така че дейностите на Общността следва да
включват принос за постигането високо ниво на здравеопаз-
ване;

(3) като има предвид, че емисиите от серен диоксид значително
увеличават проблема с окисляването в рамките на Общ-
ността; като има предвид, че серният диоксид също има
пряко въздействие върху човешкото здраве и околната
среда;

(4) като има предвид, че окисляването и атмосферният серен
диоксид увреждат чувствителните екосистеми, намаляват
биоразнообразието и благоприятните стойности, а също
така вредят на реколтата и растежа на горите; като има
предвид, че киселинният дъжд в градовете може да при-
чини значителни щети на сградите и архитектурното
наследство; като има предвид, че замърсяването със серен

диоксид уврежда човешкото здраве, и по-специално гру-
пите население, страдащи от респираторни заболявания;

(5) като има предвид, че окисляването е трансграничен
феномен, налагащ решения на ниво Общност, както и на
национално и местно ниво.

(6) като има предвид, че емисиите от серен диоксид спомагат
за образуването на прахови частици в атмосферата;

(7) като има предвид, че Общността и отделните държави-
членки са договарящи се страни по Конвенцията за
трансграничното замърсяване на въздуха на Икономичес-
ката комисия за Европа на Организацията на обединените
нации (ООН/ИКЕ); като има предвид, че Вторият протокол
на ООН/ИКЕ за трансграничното замърсяване със серен
диоксид предвижда договарящите се страни да намалят
емисиите от серен диоксид до или под 30 % от намалява-
нето, посочено в Първия протокол и като има предвид, че
Вторият протокол на ООН/ИКЕ се основава на
предпоставката, че критичното натоварване и нивото ще
бъдат надхвърляни в някои чувствителни зони; като има
предвид, че ако се зачитат целите на Петата програма за
действие в областта на околната среда, ще бъдат необхо-
дими по-нататъшни мерки за намаляване на емисиите от
серен диоксид; като има предвид, че договарящите се страни
за в бъдеще значително ще намаляват емисиите от серен
диоксид;

(8) като има предвид, че сярата, която обикновено в природата
се среща в малки количества в нефта и въглищата, през
последните десетилетия се признава за доминиращ
източник на емисии на серен диоксид, които са една от
основните причина за киселинния дъжд и една от главните
причини за замърсяването на въздуха в някои градски и
индустриални зони;

(9) като има предвид, че Комисията наскоро публикува
съобщение за икономически ефективна стратегия в рамките
на Общността за борба с окисляването; като има предвид,
че контролът над емисиите на серен диоксид, образувани
при изгаряне на определени течни горива, се определя като
комплексен елемент от тази икономически ефективна стра-
тегия; като има предвид, че Общността осъзнава
потребността от мерки по отношение на всички останали
горива;

(10) като има предвид, че според проучванията ползите от нама-
ляване на емисиите на сяра, чрез намаляването ѝ в съдър-
жанието на течните горива, са по-големи от изчислените
разходи за промишлеността и като има предвид, че
съществуват и са се наложили технологии за намаляване
нивото на сярата в течните горива;

(1) ОВ C 190, 21.6.1997 г., стр. 9 и
ОВ C 259, 18.8.1998 г., стр. 5.

(2) ОВ C 355, 21.11.1997 г., стр. 1.
(3) Становище на Европейския парламент от 13 май 1998 г. (ОВ C 167,
1.6.1998 г., стр. 111), Обща позиция на Съвета от 6 октомври 1998 г.
(ОВ C 364, 25.11.1998 г., стр. 20) и Решение на Европейския парла-
мент от 9 февруари 1999 г. (все още непубликувано в Официален
вестник).

(4) ОВ C 138, 17.5.1993 г., стр. 5.
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(11) като има предвид, че в съответствие с принципите на суб-
сидиарност и пропорционалност по член 3б от Договора,
целта на намаляването на емисиите от серен диоксид при
изгаряне на определени видове течни горива не може да се
постигне ефективно от отделна държава-членка; като има
предвид, че несъгласуваните действия не гарантират пости-
гане на желаната цел, не са продуктивни и това ще доведе
до голяма несигурност на пазара на засегнатите продукти;
като има предвид, че от гледна точка на необходимостта от
намаляване в Общността на емисиите от серен диоксид, е
по-ефективно да се предприемат действия на ниво Общност;
като има предвид, че настоящата директива се ограничава
до минимум изисквания, необходими за постигане на
желаната цел;

(12) като има предвид, че в Директива 93/12/ЕИО от 23 март
1993 г. относно съдържанието на сяра в някои течни
горива (1), Комисията беше помолена да представи на
Съвета предложение с по-ниски максимално допустими
стойности за съдържание на сярата в газьола и нови макси-
мално допустими стойности за авиационния керосин; като
има предвид, че е подходящо да се установят максимално
допустими стойности за съдържанието на сяра и в други
течни горива, по-специално тежките течни горива, котелни
горива, корабни горива и газьоли, на основата на проучва-
ния за икономическата ефективност;

(13) като има предвид, че в съответствие с член 130у от Дого-
вора, настоящата директива не възпрепятства държавата-
членка да определи или въведе по-строги защитни мерки;
като има предвид, че подобни мерки трябва да бъдат съв-
местими с Договора и следва да бъдат нотифицирани на
Комисията;

(14) като има предвид, че държавата-членка, преди да въведе
нови, по-строги защитни мерки, следва, в съответствие с
Директива 83/189/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 г.
относно установяване на процедура за осигуряване на
информация в областта на техническите стандарти и
разпоредби (2), да нотифицира Комисията за
проектомерките;

(15) като има предвид, че по отношение на максималните допус-
тими стойности за съдържание на сяра в тежките течни
горива е подходящо някои държави-членки и райони,
където условията на околната среда позволяват това, да
бъдат предвидени дерогации;

(16) като има предвид, че по отношение максималните допус-
тими стойности на съдържанието на сяра в тежките течни
горива е подходящо държавите-членки да предвидят деро-
гации за използването им при горивните инсталации, които
съответстват на допустимите стойности за емисиите,

установени в Директива 88/609/ЕИО на Съвета от 24 ноем-
ври 1988 г. (3) за ограничаване на емисиите от определени
замърсители във въздуха от големи горивни инсталации;
като има предвид, че в светлината на предстоящото прераз-
глеждане на Директива 88/609/ЕИО е необходимо да се
преразгледат и ако е приложимо, да се променят някои раз-
поредби на настоящата директива;

(17) Като има предвид, че за горивни инсталации в рафинериите,
които са изключени от обхвата на член 3, параграф 3, i),
буква в) от настоящата директива, емисиите от серен
диоксид средно за такива инсталации следва да не надви-
шават нормите по Директива 88/609/ЕИО и всякакви
нейни изменения; като има предвид, че при прилагането на
директивата държавите-членки следва да вземат предвид, че
заместването чрез други горива, различни от посочените в
член 2, не води до увеличаване на емисиите на киселинни
замърсители;

(18) като има предвид, че максимално допустимата стойност за
емисии от 0,2 % за съдържанието на сяра е вече определена
в Директива 93/12/ЕИО; като има предвид, че тази макси-
мално допустимата за емисии следва се промени на 0,1 %
до 1 януари 2008 г.;

(19) като има предвид, че в съответствие с Акта за присъединя-
ване от 1994 г., на Австрия и Финландия се предоставя
дерогация от разпоредбите на Директива 93/12/ЕИО
относно съдържанието на сяра на газьола за период от 4
години от датата на присъединяването;

(20) като има предвид, че максимално допустимите стойности за
емисии от 0,2 % (от 2000 г.) и от 0,1 % (от 2008 г.) за
съдържание на сяра в газьола предназначен за използване в
морските плавателни съдове, може да представлява техни-
чески и икономически проблеми за Гърция за цялата ѝ
територия, за Испания по отношение на Канарските
острови, за Франция по отношение на Френските
отвъдморски департаменти и за Португалия по отношение
на архипелазите Мадейра и Азорите; като има предвид, че
предоставянето на дерогация за Гърция, Канарските
острови, Френските отвъдморски департаменти и
архипелазите Мадейра и Азорите не следва да има отрица-
телен ефект върху пазара на корабни горива и че износът на
корабни горива от Гърция, Канарските острови, Френските
отвъдморски департаменти и архипелазите Мадейра и
Азорите за други държави-членки следва да отговаря на
действащите изисквания на внасящата държава-членка;
като има предвид, че поради това на Гърция, Канарските
острови, Френските отвъдморски департаменти и
архипелазите Мадейра и Азорите следва да се предостави
дерогация от нормите максималните допустими стойности
за емисии на сяра от теглото за корабно горива;

(1) ОВ L 74, 27.3.1993 г., стр. 81.
(2) ОВ L 109, 26.4.1983 г., стр. 8. Директива, последно изменена с Реше-
ние 96/139/ЕО на Комисията (ОВ L 32, 10.2.1996 г., стр. 31).

(3) ОВ L 336, 7.12.1988 г., стр. 1. Директива, последно изменена с
Директива 94/66/ЕО (ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 83).
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(21) като има предвид, че емисиите от сяра от корабоплаване
поради изгарянето на котелни горива с високо съдържание
на сяра допринасят за замърсяването от серен диоксид и
проблемите с окисляването; като има предвид, че на
продължаващите понастоящем и на бъдещите преговори по
Конвенцията MAPOL в Международната морска
организация (IMO) Общността ще подкрепя по-ефективната
защита на зоните, чувствителни към емисии на серни
оксиди и намаляването в нормални граници за котелни
горива (от настоящите 4,5 %); като има предвид, че следва
да бъдат продължени инициативите на Общността, районът
на Северно море/Ла Манш да бъде обявен за специално
контролирана зона за ниски емисии на серни оксиди;

(22) като има предвид, че са необходими по-задълбочени про-
учвания по отношение ефекта от окисляването върху
екосистемите и човешкото тяло; като има предвид, че Общ-
ността поддържа такива проучвания по Петата рамкова
програма за научни изследвания (1);

(23) като има предвид, че в случаи на нарушаване при доставка
на суров петрол петролните продукти и други въглеводо-
роди, Комисията може да разреши прилагането на
по-високи допустими стойности на територията на
държавата-членка;

(24) като има предвид, че държавите-членки следва да устано-
вят подходящи механизми за мониторинг в съответствие с
разпоредбите на настоящата директива; като има предвид,
че докладите за съдържанието на сяра в течните горива
следва да бъдат изпращани на Комисията;

(25) като има предвид, че с цел по-голяма яснота е необходимо
Директива 93/12/ЕИО да бъде изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

Член 1

Цел и обхват

1. Целта на настоящата директива е да бъдат намалени емисиите
на серен диоксид, получени при изгарянето на определени видове
течни горива и така да се намалят вредните ефекти от такива еми-
сии върху човека и околната среда.

2. Намаляването на емисиите от серен диоксид, получени от изга-
рянето на определени извлечени от петрол течни горива, се постига
чрез налагане на максимални допустими стойности на съдържа-
нието на сяра в такива горива като условие за тяхната употреба на
територията на държавите-членки.

Ограничаването на съдържанието на сяра в определени петролни
течни горива като посочените в настоящата директива не се при-
лагат за:

а) — извлечени от петрол течни горива, използвани за задвиж-
ване на кораби, с изключение на горивата, обхванати от
дефиницията на член 2, параграф 3;

— корабно гориво, използвано от кораби, прекосяващи гра-
ниците между трета страна и държава-членка;

б) горива, предназначени за обработка преди тяхното крайно
изгаряне;

в) горива за обработка в рафинерната индустрия;

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива:

1. течно тежко гориво е:

— всяко извлечено от петрол течно гориво, попадащо под код
по КН 2710 00 71—2710 00 78, или

— всяко извлечено от петрол течно гориво, различно от
газьола, определен в точки 2 и 3, което поради максимал-
ните допустими стойности за неговата дестилация, попада
в категорията на течните тежки горива, предназначени за
употреба като гориво и които се дестилират при 250 °С за
не по-малко от 65 % от обема си (включително загубите
при дестилация), определени съгласно метода ASTM D86.
Ако дестилацията не може да бъде определена съгласно
метода ASTM D86, петролният продукт също се
категоризира като течно тежко гориво;

2. газьол е:

— всяко извлечено от петрола течно гориво, попадащо под
код по КН 2710 00 67—2710 00 68, или

— всяко извлечено от петрола течно гориво, което поради
максималните допустими стойности за неговата дестила-
ция, попада в категорията на средните дестилати, предназ-
начени за употреба като гориво и които се дестилират при
350 °С за не по-малко от 85 % от обема (включително загу-
бите при дестилация), определени съгласно метода ASTM
D86.

Дизеловите горива, дефинирани в член 2, параграф 2 от Директива
98/70/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 13 октомври
1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и
за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (2) са изключени
от тази дефиниция. Горивата, използвани при извън-пътните
машини и селскостопанските трактори също са изключени от тази
дефиниция;

3. корабно гориво представлява горивата, предназначени за мор-
ски цели, които покриват дефиницията в точка 2 или които
имат вискозитет или плътност, попадащи в границите на
вискозитет или плътност, определени за морски дестилати в
таблица I от ISO 8217 (1996);

(1) ОВ L 26, 1.2.1999 г., стр. 1. (2) ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58.
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4. ASTM метод е всеки метод, определен от Американско
общество за тестване и материали в неговото издание от
1976 г., определящо стандартните определения и специфика-
ции на гориво-смазочните материали;

5. горивна инсталация е всяко техническо оборудване, в което
горивата се окисляват, за да се използва получената топлина;

6. критично натоварване е количествено измерване на въздей-
ствието на един или повече замърсители, при които не се
появяват значителни вредни ефекти върху чувствителните еле-
менти на околната среда, съгласно настоящите познания.

Член 3

Максимално съдържание на сяра в течните тежки горива

1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки за да
гарантират, че от 1 януари 2003 г. на тяхната територия не се
използват течни тежки горива, ако съдържанието на сяра надви-
шава 1,00 масови процента.

2. При условие че нормите за качество на въздуха за серен
диоксид, установени в Директива 80/779/ЕИО (1) или във всеки
друг законодателен акт на Общността, който отменя и заменя тези
стандарти и други разпоредби, се зачитат и емисиите не доприна-
сят за увеличаване на критичното натоварване във всяка от
държавите-членки, отделната държава-членка може да разреши на
цялата ѝ територия или на части от нея да се използват течни
тежки горива със съдържание на сяра между 1,00 и 3,00 масови
процента. Такова разрешение се дава само докато емисиите от
отделната държава-членка не допринасят за увеличаване на
критичното натоварване в никоя от другите държави-членки.

3. i) При условията на подходящ мониторинг на емисии от ком-
петентните власти, параграфи 1 и 2 не се прилагат за течни
тежки горива, използвани:

а) в горивни инсталации, които попадат в обхвата на
Директива 88/609/ЕИО, които се считат за нови инста-
лации в съответствие с определенията, дадени в член 2,
параграф 9 от настоящата директива, и съответстват на
нормите за емисии от серен диоксид за такива инстала-
ции, посочени в член 4 и приложение IV от настоящата
директива;

б) в други горивни инсталации, които не попадат в обхвата
по буква а), където емисиите от серен диоксид от инста-
лацията са по-малко от или равни на 1700 mg/Nm3 на
кислородното съдържание в изходящ газ от 3 обемни

процента, отнесено към сухо вещество;

в) за изгаряне в рафинерии, където средните месечни еми-
сии от серен диоксид осреднени за всички инсталации в
рафинерията (с изключение на горивните инсталации,
които попадат в обхвата на буква а)), без оглед на използ-
вания вид или смес гориво, са в границите, определени
от всяка държава-членка, които не надвишават
1700 mg/Nm3.

ii) Държавите-членки вземат необходимите мерки за да
гарантират, че всяка горивна инсталация, използваща течни
тежки горива с концентрация на сяра, по-висока от тази по
параграф 1, не се експлоатира без издадено разрешение от
компетентна власт, който определя нормите на емисии.

4. Разпоредбите по параграф 3 се преразглеждат и ако е подхо-
дящо, се поправят в съответствие с бъдещите изменения на Дирек-
тива 88/609/ЕИО.

5. Ако държавата-членка се възползва от възможностите по параг-
раф 2, тя информира Комисията и обществеността най-малко два-
надесет месеца предварително. Комисията дава достатъчно инфор-
мация за оценка, дали са спазени условията по параграф 2.
Комисията информира останалите държави-членки.

В шестмесечен срок от датата на получаване на информация от
държавата-членка, Комисията проверява предвидените мерки и в
съответствие с процедурата по член 9 взема решение, което съоб-
щава на държавите-членки. Това решение се преразглежда на всеки
осем години въз основа на информацията, предоставена на Коми-
сията от държавите-членки относно съответствието с процедурата
по член 9.

Член 4

Максимално съдържание на сяра в газьола

1. Държавите-членки предприеемат необходимите мерки за да
гарантират, че газьолът, включително корабните горива, не се
използват на тяхна територия от:

— юли 2000 г., ако съдържанието им на сяра надвишава 0,20
масови процента;

— 1 януари 2008 г., ако съдържанието им на сяра надвишава
0,10 масови проценти.

2. Чрез дерогация от параграф 1, Испания, по отношение на
Канарските острови, Франция по отношение на Френските
отвъдморски департаменти, Гърция — за цялата ѝ територия или
за части от нея, и Португалия по отношение на архипелазите
Мадейра и Азорите могат да разрешат употребата на корабно
гориво със съдържание на сяра над нормите, определени в параг-
раф 1.

(1) ОВ L 229, 30.8.1980 г., стр. 30. Директива, последно изменена с
Директива 91/692/ЕИО (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48).
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3. При условие, че стандартите за качество на въздуха за серен
диоксид, установени в Директива 80/779/ЕИО или друг
законодателен акт на Общността, с който се отменят и заменят
тези стандарти и други разпоредби, се зачитат и емисиите не
допринасят за увеличаване на критичното натоварване във всяка
от държавите-членки, отделна държава-членка може да разреши
на цялата ѝ територия или на части от нея да се използва газьол
със съдържание на сяра между 0,10 и 0,20 масови процента.
Такова разрешение се дава само докато емисиите при отделна
държава-членка не допринасят за увеличаване на критичното
натоварване в никоя от останалите държава-членки и не по-късно
от 1 януари 2013 г.

4. Ако държавата-членка се възползва от възможностите по параг-
раф 3, тя информира за това Комисията и обществеността най-
малко 12 месеца предварително. Комисията дава достатъчно
информация за оценка на това, доколко са изпълнени условията
по параграф 3. Комисията информира останалите държави-членки.

В шестмесечен срок от датата на получаване на информация от
държавата-членка, Комисията проверява предвидените мерки и в
съответствие с процедурата по параграф 9 взема решение, което
съобщава на държавите-членки.

Член 5

Промяна в снабдяването с горива

Ако в резултат на внезапна промяна в снабдяването със суров нефт,
петролни продукти или други въглеводороди, държавата-членка се
затрудни при прилагането на нормите за максимално съдържание
на сяра по параграфи 3 и 4, тази държава-членки информира
Комисията за това. Комисията може да разреши прилагането на
високи норми на територията на тази държава-членка за определен
период, не по-дълъг от шест месеца; тя нотифицира за решението
си Съвета и държавите-членки. Всяка държава-членка може да
отнесе това решение пред Съвета в едномесечен срок. В двумесечен
срок, с квалифицирано мнозинство, Съветът може да приеме
различно решение.

Член 6

Изследване и анализ

1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, чрез
изследване съдържанието на сяра в използваните горива, да се про-
вери съответствието с членове 3 и 4. Изследването започва в
шестмесечен срок от датата, на която съответната норма за

максимално съдържание на сяра в горивото влиза в сила. Извър-
шва се толкова често и по такъв начин, че тези изследвания да са
представителни за изпитваното гориво.

2. Референтният метод, приет за определяне съдържанието на
сяра се определя чрез:

а) ISO метод 8754 (1992) и PrEN ISO 14596 за течните тежки
горива и корабното гориво;

б) EN метод 24260 (1987), ISO 8754 (1992) и PrEN ISO 14596
за газьола.

Арбитражният метод е PrEN ISO 14596. Статистическата
интерпретация на проверката за съдържание на сяра в използва-
ния газьол, се изпълнява в съответствие с ISO стандарт 4259
(1992).

Член 7

Отчитане и преглед

1. На основата на изследването и анализа, направени в съответ-
ствие с член 6, до 30 юни на всяка година държавите-членки
представят на Комисията доклад за съдържанието на сяра в течните
горива, попадащи в обхвата на директивата и използвани на тях-
ната територия през текущата календарна година. Този доклад
включва списък на разрешените дерогации по член 3, параграф 3.

2. На основата на годишния доклад, представен в съответствие с
параграф 1 и наблюдаваните тенденции при качество на въздуха и
окисляването, до 31 декември 2006 г. Комисията представя док-
лад на Европейския парламент и Съвета. В този доклад Комисията
може да направи предложение с цел преразглеждане на директи-
вата и по-специално на нормите за емисии, посочени за всяка кате-
гория горива, и изключенията и дерогациите по член 3, пара-
графи 2 и 3 и член 4, параграфи 2 и 3.

3. Комисията преценява какви мерки могат да се вземат за нама-
ляване поддържането на окисляването от изгаряне на корабни
горива, различни от посочените в член 2, параграф 3, и ако е при-
ложимо, прави предложение до края на 2000 г.

Член 8

Изменения на Директива 93/12/ЕИО

1. Директива 93/13/ЕИО се изменя, както следва:

а) в член 1 се заличават параграф 1, буква а) и параграф 2;
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б) в член 2 се заличават първата алинея от параграф 2 и параг-
раф 3;

в) членове 3 и 4 се заличават;

2. Параграф 1 се прилага от 1 юли 2000 г.

Член 9

Съвещателен комитет

Комисията се подпомага от комитет със съвещателни функции,
съставен от представители на държавите-членки и
председателстван от представител на Комисията.

Представителят на Комисията представя на комитета проект на
мерките, които следва да се вземат. Комитетът изпраща своето
становище по проекта, в срок, определен от председателя в
съответствие със спешността на въпроса, ако е необходимо чрез
гласуване.

Становището се записва в протокола; в допълнение всяка
държава-членка има право да поиска нейното становище да бъде
записано в протокола.

Комисията взима под изключително внимание становището на

комитета. Тя го информира за начина, по който неговото
становище е било взето под внимание.

Член 10

Транспониране

Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови,
подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с
настоящата директива преди 1 юли 2000 г. Те незабавно
информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се
съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва

при официалното им публикуване. Условията и редът на
позоваване се определят от държавите-членки

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на
разпоредбите от националното си законодателство в областта,
регулирана от настоящата директива.

Член 11

Наказания

Държавите-членки определят наказания в отделните клонове на
националното им законодателство, приети в съответствие с
настоящата директива. Наказанията трябва да са ефективни,
пропорционални и разубеждаващи.

Член 12

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в
Официален вестник на Европейските общности.

Член 13

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 26 април 1999 година.

За Съвета

Председател

J. FISCHER
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