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Aşağıda bahsi geçen konu hakkında, müşterilerimizden oldukça fazla sayıda soru aldık. Aşağıda bu 
soruları açıklığa kavuşturacağız. 
 
EU direktifleri 1999/32 article 4A 4B / 2005/33 ‘na göre deniz distile yakıtları hakkındaki koşullar  
 
Aşağıda, Avrupa Komisyonunun düzenlemeleri ile ilgili kısa bir özet bulabilirsiniz. 
 

1) 10 Ağustos 2006 tarihine kadar, %0,2 sülfür limiti Yunanistan, Fransız DOM-TOM, Maderia, 
Azores, ve Kanarya Adaları hariç Avrupa Birliği içinde, karasularında ve iç sularda bulunan bütün 
deniz distile yakıtlarına uygulandı. Bu talimat içinde kullanılan terim Marine Gas Oil’dir, fakat bu 
tanım ISO 8217, DMA, DMB, DMC ve DMX dereceleri altındaki bütün deniz distile yakıtlarını 
içerir. 

 
2) 11 Ağustos 2006’dan 31 Aralık 2007’ye kadar, %0,2 sülfür limiti Avrupa Birliği bölgesinde 

kullanılan ve ISO 8217 DMX ve DMA dereceleri için tanımlanmış aralıklardaki viskozite ve 
yoğunluk miktarına sahip Marine Gas Oil’lere uygulanır. Yunanistan ve diğer bölgeler halen bu 
uygulamadan hariç tutulmaktadır. DBM ve DMC derecelerindeki Marine Diesel yakıtları için, 
Avrupa Birliği Bölgesinde uygulanan %0,2 sülfür limiti kaldırılmış ve yerine %1,5’lik sülfür 
limitli Marine Diesel yakıtı Avrupa Birliği üyesi bölgelerindeki pazarlarda yerini almıştır. Bu, 
%1,5 sülfür oranına sahip ağır yakıtların sağlanmasının yetersiz kaldığı durumlarda SOX emisyon 
kontrol alanlarına uyumu sağlamak için Marine Diesel yakıtlarının kullanımına olanak sağlar. 

 
3) 1 Ocak 2008 tarihinden 31 Aralık 2009’a kadar %0,1 lik bir sülfür limiti Avrupa Birliği bölgesinde 

kullanılan ve ISO 8217 DMX ve DMA dereceleri için tanımlanmış aralıklardaki Marine Gas 
Oil’lere uygulanır. Yunanistan ve diğer uzak bölgeler bu uygulamadan halen hariç tutulmaktadır. 

 
4) 1 Ocak 2010’dan itibaren, 1999/32 direktifine ilişkin ve Avrupa Birliği bölgesindeki Marine Gas 

Oil kullanımı ile ilgili koşullar (yukarıda açıklanan) iptal edilecektir. Onun yerine %0,1 sülfür limit 
içeren Marine Gas Oil’ler Avrupa Birliği üyesi ülkelerin pazarlarında yerini alacaktır. Aynı 
zamanda, Avrupa Birliği limanları ve iç sularında seyreden gemiler için %0,1 sülfür limiti tüm 
Marine Fuel Oil tiplerine uygulanmaya başlanacaktır. Bu tüm yakıt kullanımları için geçerli 
olacaktır. (Yardımcı makine, ara makine, kazanlar) Aşağıdaki durumlar hariç tutulmuştur: limanda 
2 saatten az kalan gemiler, denizde bulunan hibrid deniz/nehir gemileri, tüm makineleri kapalı sahil 
elektriği kullanan gemiler. Yunanistan hariç diğer uzak bölgeler bu uygulamadan hariç 
tutulmaktadır. 
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