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                         TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2002/3/EB                          2004/EES/29/30 

frá 12. febrúar 2002 

um óson í andrúmslofti (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 175. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmála-
nefndarinnar (2), 

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (3), 

í samræmi við málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (4), á grundvelli sameiginlegs texta sem 
sáttanefndin samþykkti 10. desember 2001, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Á grundvelli meginreglnanna í 174. gr. sáttmálans er 
markmiðið með fimmtu aðgerðaáætluninni á sviði 
umhverfismála, sem samþykkt var með ályktun 
ráðsins og fulltrúa ríkisstjórna aðildarríkjanna, sem 
komu saman á vegum ráðsins 1. febrúar 1993, um 
stefnu- og framkvæmdaáætlun bandalagsins um 
umhverfi og sjálfbæra þróun (5), sem aukin var með 
ákvörðun nr. 2179/98/EB (6), einkum að koma á 
breytingum á gildandi löggjöf um mengunarefni í 
andrúmslofti. Í aðgerðaáætluninni er mælt með því að 
sett verði langtímamarkmið um gæði andrúmslofts. 

2) Samkvæmt 5. mgr. 4. gr. tilskipunar ráðsins 96/62/EB 
frá 27. september 1996 um mat og stjórn á gæðum 
andrúmslofts (7) skal ráðið samþykkja löggjöfina, sem 
kveðið er á um í 1. mgr., og einnig ákvæðin sem mælt 
er fyrir um í 3. og 4. mgr. þeirrar greinar. 

3) Mikilvægt er að tryggja haldgóða vernd gegn skað-
legum áhrifum ósons á heilbrigði manna. Draga skal 
úr skaðlegum áhrifum ósons á gróður, vistkerfi og 
umhverfið í heild svo sem framast er unnt. Óson-
mengun berst yfir landamæri og því er nauðsynlegt að 
grípa til ráðstafana á vettvangi bandalagsins. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 67, 9.3.2002, bls. 14. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 175/2002 frá  
6. desember 2002 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 9, 13.2.2003, bls. 28. 

(1)  Stjtíð. EB C 56, 29.2.2000, bls. 40, og 
  Stjtíð. EB C 29 E, 30.1.2001, bls. 291. 
(2)  Stjtíð. EB C 51, 23.2.2000, bls. 11. 
(3)  Stjtíð. EB C 317, 6.11.2000, bls. 35. 
(4)  Álit Evrópuþingsins frá 15. mars 2000 (Stjtíð. EB C 377, 29.12.2000, 

bls. 154), sameiginleg afstaða ráðsins frá 8. mars 2001 (Stjtíð. EB C 
126, 26.4.2001, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 13. júní 2001 
(hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). Ákvörðun 
Evrópuþingsins frá 17. janúar 2002 og ákvörðun ráðsins frá 19. 
desember 2001. 

(5)  Stjtíð. EB C 138, 17.5.1993, bls. 1. 
(6)  Stjtíð. EB L 275, 10.10.1998, bls. 1. 
(7)  Stjtíð. EB L 296, 21.11.1996, bls. 55. 

4) Í tilskipun 96/62/EB er kveðið á um að töluleg gildi 
viðmiðunarmarka skuli grundvallast á niðurstöðum 
þeirrar vinnu sem fram hefur farið á vegum 
alþjóðlegra hópa vísindamanna á þessu sviði. 
Framkvæmdastjórnin skal hafa hliðsjón af nýjustu 
gögnum úr vísindarannsóknum á viðkomandi sviðum 
innan faraldsfræði og umhverfismála og nýjustu 
framförum í mælitækni með tilliti til endurskoðunar á 
þeim forsendum sem viðmiðunarmörkin byggjast á. 

 
5) Í tilskipun 96/62/EB er þess krafist að sett verði mörk 

og/eða markgildi fyrir óson. Með hliðsjón af því að 
ósonmengun berst yfir landamæri skulu markgildin 
sett á vettvangi bandalagsins til að vernda heilbrigði 
manna og gróður. Þessi markgildi skulu sett með tilliti 
til bráðabirgðamarkmiðanna sem byggjast á samþættri 
áætlun um að berjast gegn súrnun og styrk ósons við 
yfirborð jarðar en hún er jafnframt grundvöllur 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/81/EB frá 
23. október 2001 um innlend, efri mörk losunar fyrir 
tiltekin loftmengunarefni (8). 

 
6) Í samræmi við tilskipun 96/62/EB skal beita 

skipulags- og framkvæmdaáætlunum að því er varðar 
svæði og þéttbýlisstaði þar sem styrkur ósons fer yfir 
markgildi til að tryggja að farið sé að markgildum svo 
sem framast er unnt á þeim degi sem tilgreindur er. Í 
skipulags- og framkvæmdaáætlunum af þessu tagi 
skal vísa sem mest til eftirlitsráðstafana sem beita skal 
í samræmi við viðeigandi löggjöf bandalagsins. 

 
7) Við setningu langtímamarkmiða skal stefnt að því að 

skapa haldgóða vernd fyrir heilbrigði manna og 
umhverfið. Langtímamarkmið skulu tengjast varnar-
áætlunum gegn ósoni og súrnun og því að bilið verði 
brúað milli núverandi viðmiðunarmarka fyrir óson og 
þeirra gilda sem sett eru í langtímamarkmiðunum. 

 
8) Mælingar skulu lögboðnar á svæðum þar sem farið er 

yfir þau gildi sem sett eru í langtímamarkmiðunum. 
Ef öðrum aðferðum er beitt við mat er heimilt að 
fækka þeim föstu sýnatökustöðum sem annars yrði 
krafist. 

 
9) Viðvörunarmörk fyrir óson skulu sett til að vernda 

almenning. Upplýsandi viðmiðunarmörk skulu sett til 
að vernda viðkvæma hópa fólks. Nýjustu upplýsingar 
um styrk ósons í andrúmslofti skulu reglulega gerðar 
aðgengilegar almenningi. 

________________  

(8) Stjtíð. EB L 309, 27.11.2001, bls. 22. 
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10) Grípa skal til skammtímaaðgerðaáætlana ef unnt er að 
draga verulega úr hættunni á að farið sé yfir við-
vörunarmörkin. Kanna og meta skal hvaða möguleiki 
er á að draga úr áhættunni, sem fylgir því að farið er 
yfir mörkin, þeim tíma, sem það varir, og hversu 
alvarlegt það er. Ekki er krafist staðbundinna 
ráðstafana ef könnun leiðir í ljós að ávinningur af 
þeim sé lítill í hlutfalli við kostnað.  

 
11) Vegna þess að ósonmengun berst yfir landamæri kann 

að vera nauðsynlegt að koma á nokkurri samræmingu 
milli aðliggjandi aðildarríkja við að móta og hrinda í 
framkvæmd skipulags- og framkvæmdaáætlunum og 
skammtímaaðgerðaáætlunum, svo og við að koma 
upplýsingum á framfæri við almenning. Ef við á skulu 
aðildarríkin leita eftir samvinnu við þriðju lönd og 
lögð skal sérstök áhersla á að umsóknarlönd komi 
snemma að málinu. 

 
12) Veita skal framkvæmdastjórninni upplýsingar um 

niðurstöður mælinga á styrk og á grundvelli þeirra 
skulu samdar skýrslur með reglulegu millibili. 

 
13) Framkvæmdastjórnin skal endurskoða ákvæði 

þessarar tilskipunar með tilliti til nýjustu vísinda-
rannsókna, einkum þeirra er varða áhrif ósons á 
heilbrigði manna og umhverfi. Skýrsla framkvæmda-
stjórnarinnar skal lögð fram sem óaðskiljanlegur hluti 
af áætluninni um loftgæði sem er ætlað að vera grund-
völlur við endurskoðun á markmiðum bandalagsins, 
að því er varðar loftgæði, og við gerð tillagna þar að 
lútandi og stuðla að aðgerðum sem tryggja að þessum 
markmiðum verði náð. Í þessu samhengi skal í 
skýrslunni tekið tillit til þess að hugsanlega megi ná 
þessum langtímamarkmiðum innan tiltekins tíma. 

 
14) Samþykkja skal nauðsynlegar ráðstafanir til 

framkvæmdar þessari tilskipun í samræmi við 
ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um 
reglur um meðferð framkvæmdavalds sem 
framkvæmdastjórninni er falið (1). 

 
15) Sökum þess að ósonmengun berst yfir landamæri geta 

aðildarríkin ekki fyllilega náð markmiðum fyrir-
hugaðra aðgerða, sem tryggja eiga haldgóða vernd 
gegn skaðlegum áhrifum ósons á heilbrigði manna og 
draga úr skaða af völdum ósons á gróður, vistkerfi og 
umhverfið í heild, og vegna þess að þeim verður betur 
náð á vettvangi bandalagsins er bandalaginu heimilt 
að samþykkja ráðstafanir í samræmi við dreifræðis-
regluna, eins og fram kemur í 5. gr. sáttmálans. Í 
samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett 
fram í þeirri grein, ganga ákvæði þessarar tilskipunar 
ekki lengra en nauðsynlegt er til að ná þessum 
markmiðum. 

 
16) Fella skal úr gildi tilskipun ráðsins 92/72/EBE frá 

21. september 1992 um loftmengun af ósoni (2). 
________________  

(1) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
(2) Stjtíð. EB L 297, 13.10.1992, bls. 1. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Markmið 

Markmiðið með þessari tilskipun er eftirfarandi: 

a) að setja langtímamarkmið, markgildi, viðvörunarmörk 
og upplýsandi viðmiðunarmörk fyrir styrk ósons í 
andrúmslofti í bandalaginu sem miða að því að komast 
hjá, fyrirbyggja eða draga úr skaðlegum áhrifum á 
heilbrigði manna og umhverfið í heild; 

b) að tryggja að sameiginlegar aðferðir og viðmiðanir séu 
notaðar til að meta styrk ósons og, eftir því sem við á, 
forefna ósons (köfnunarefnisoxíða og rokgjarnra, líf-
rænna efnasambanda) í andrúmslofti í aðildarríkjunum; 

c) að tryggja að nægilegra upplýsinga verði aflað um styrk 
ósons í andrúmsloftinu og að þær verði aðgengilegar 
almenningi; 

d) að tryggja að gæðum andrúmslofts, að því er varðar 
óson, sé viðhaldið þar sem þau eru mikil og þau verði 
bætt í öðrum tilvikum; 

e) að stuðla að aukinni samvinnu milli aðildarríkjanna í því 
skyni að draga úr styrk ósons, nýta ráðstafanir, sem hafa 
áhrif yfir landamæri, og stuðla að samkomulagi um 
ráðstafanir af þeim toga. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

1. „andrúmsloft“: loft í veðrahvolfi utanhúss, að 
undanskildu lofti á vinnustöðum, 

2. ,,mengunarefni“: efni sem menn losa beint eða óbeint út 
í andrúmsloftið og líklegt er að hafi skaðleg áhrif á 
heilbrigði manna og/eða umhverfið í heild, 

3. „forefni ósons“: efni sem stuðla að því að óson myndist 
við yfirborð jarðar, en nokkur þeirra eru tilgreind í 
VI. viðauka, 

4. „gildi fyrir mengunarefni“: styrkur mengunarefnis í and-
rúmslofti eða ákoma þess á yfirborð á tilteknum tíma, 

5. „mat“: aðferð til að mæla, reikna út, spá fyrir um eða 
meta gildi fyrir mengunarefni í andrúmsloftinu, 

6. „fastar mælingar“: mælingar sem eru gerðar í samræmi 
við 5. mgr. 6. gr. tilskipunar 96/62/EB, 

7. „svæði“: hluti af yfirráðasvæði aðildarríkis sem það 
hefur afmarkað, 
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8. „þéttbýlisstaður“: svæði þar sem íbúafjöldi er yfir 
250 000 eða, ef fjöldi íbúa er 250 000 eða minni, byggð 
þar sem fjöldi íbúa á ferkílómetra er svo mikill að hann 
réttlæti að aðildarríkin meti gæði andrúmslofts og 
stjórni þeim, 

9. „markgildi“: gildi fyrir mengunarefni sem eru ákvörðuð 
með það fyrir augum að komist verði í auknum mæli hjá 
skaðlegum áhrifum á heilbrigði manna og/eða 
umhverfið í heild til langs tíma litið og sem skulu nást 
innan tilskilinna tímamarka ef unnt er, 

10. „langtímamarkmið“: það markmið að styrkur ósons í 
andrúmsloftinu verði ekki meiri en svo að ólíklegt sé að 
heilbrigði manna og/eða umhverfið í heild verði, 
samkvæmt núverandi vísindaþekkingu, fyrir beinum, 
skaðlegum áhrifum.  Þessu markmiði skal náð þegar til 
langs tíma er litið í því skyni að skapa haldgóða vernd 
fyrir heilbrigði manna og umhverfið, nema í þeim 
tilvikum þar sem því verður ekki náð með viðeigandi 
ráðstöfunum, 

11. ,,viðvörunarmörk“: gildi fyrir mengun sem eru 
ákvörðuð þannig að ef farið er yfir þau er heilbrigði 
manna hætta búin af váhrifum sem almenningur verður 
fyrir þótt þau vari skamman tíma og skulu aðildarríkin 
þá gera ráðstafanir tafarlaust eins og mælt er fyrir um í 
6. og 7. gr., 

12. „upplýsandi viðmiðunarmörk“: gildi fyrir mengunarefni 
þannig að ef farið er yfir þau er heilbrigði manna hætta 
búin vegna skammvinnra váhrifa sem sérlega 
viðkvæmir hópar fólks verða fyrir og þar sem 
nauðsynlegt er að nýjustu upplýsingar liggi fyrir, 

13. „rokgjörn, lífræn efnasambönd“: öll lífræn efnasambönd 
sem eru manngerð eða af lífrænum uppruna, önnur en 
metan, og geta getið af sér ljósoxandi efni við efnahvörf 
með köfnunarefnisoxíðum fyrir tilstilli sólarljóss. 

3. gr. 

Markgildi 

1. Markgildin fyrir styrk ósons í andrúmslofti, sem skal ná 
fyrir árið 2010, eru þau sem mælt er fyrir um í II. þætti 
I. viðauka. 

2. Aðildarríkin skulu gera skrá yfir svæði og þéttbýlisstaði 
þar sem gildi fyrir óson í andrúmsloftinu, eins og þau eru 
metin í samræmi við 9. gr., eru hærri en markgildin sem um 
getur í 1. mgr. 

3. Fyrir þau svæði og þéttbýlisstaði, sem um getur í 
2. mgr., skulu aðildarríkin gera ráðstafanir til að tryggja, í 
samræmi við ákvæði tilskipunar 2001/81/EB, að skipulags- 
eða framkvæmdaáætlun verði undirbúin og hrint í 
framkvæmd til að markgildinu verði náð, nema í þeim 
tilvikum þar sem því verður ekki náð með viðeigandi 
ráðstöfunum, frá og með þeim degi sem er tilgreindur í 
II. þætti I. viðauka. 

Í samræmi við 3. mgr. 8. gr. tilskipunar 96/62/EB og ef 
nauðsynlegt er að undirbúa eða hrinda í framkvæmd 
skipulags- eða framkvæmdaáætlunum með tilliti til 
mengunarefna, annarra en ósons, skulu aðildarríkin, eftir 
því sem við á, undirbúa og hrinda í framkvæmd samþættum 
skipulags- eða framkvæmdaáætlunum sem taka til allra 
viðkomandi mengunarefna. 

4. Í skipulags- og framkvæmdaáætlununum, sem um getur 
í 3. mgr., skulu a.m.k. koma fram þær upplýsingar sem 
tilgreindar eru í IV. viðauka við tilskipun 96/62/EB og þeim 
skal komið á framfæri við almenning og viðeigandi samtök, 
svo sem umhverfissamtök, neytendasamtök og samtök, sem 
annast hagsmuni viðkvæmra hópa fólks, og við aðra 
viðeigandi aðila á sviði heilsugæslu. 

4. gr. 

Langtímamarkmið 

1. Langtímamarkmiðin, sem sett eru um styrk ósons í 
andrúmslofti, eru sett fram í III. þætti I. viðauka. 

2. Aðildarríkin skulu gera skrá yfir svæði og þéttbýlisstaði 
þar sem gildi fyrir óson í andrúmsloftinu, eins og þau eru 
metin í samræmi við 9. gr., eru hærri en markgildin, sem 
um getur í 1. mgr., en lægri en eða jöfn markgildunum sem 
sett eru fram í II. þætti I. viðauka. Fyrir svæði og 
þéttbýlisstaði af þessum toga skulu aðildarríkin undirbúa og 
hrinda í framkvæmd kostnaðarhagkvæmum ráðstöfunum í 
því augnamiði að langtímamarkmiðunum verði náð. Þær 
ráðstafanir, sem gerðar eru, skulu a.m.k. samræmast öllum 
skipulags- og framkvæmdaáætlunum sem tilgreindar eru í 
3. mgr. 3. gr. Þær skulu enn fremur byggjast á ráðstöfunum 
sem gerðar eru samkvæmt ákvæðum tilskipunar 
2001/81/EB og annarrar viðeigandi EB-löggjafar, bæði 
núgildandi og þeirrar sem síðar öðlast gildi. 

3. Framþróun innan bandalagsins, að því er varðar það 
hvernig langtímamarkmiðunum verður náð, skal vera í 
sífelldri endurskoðun, innan ramma þess ferlis sem sett er 
fram í 11. gr. og í tengslum við tilskipun 2001/81/EB, og 
skal miða við árið 2020 og taka tillit til þess hversu miðar 
að ná innlendum, efri mörkum losunar sem sett eru fram í 
fyrrnefndri tilskipun. 

5. gr. 

Kröfur á svæðum og þéttbýlisstöðum þar sem gildi fyrir 
óson uppfylla ákvæði í langtímamarkmiðunum 

Aðildarríkin skulu gera skrá yfir svæði og þéttbýlisstaði þar 
sem gildi fyrir óson eru í samræmi við langtímamarkmiðin. 
Að svo miklu leyti sem þættir á borð við þann eiginleika 
ósonmengunar að berast yfir landamæri og veðurskilyrði 
leyfa skulu aðildarríkin halda gildum fyrir óson á þessum 
svæðum og þéttbýlisstöðum undir þeim gildum sem sett eru 
fram í langtímamarkmiðunum og skulu með viðeigandi 
ráðstöfunum halda gæðum andrúmslofts sem mestum og 
þannig að samrýmist sjálfbærri þróun og jafnframt viðhalda 
víðtækri umhverfis- og heilsuvernd. 

6. gr. 

Upplýsingar til almennings 

1. Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að: 

a) tryggja að nýjustu upplýsingum um styrk ósons í 
andrúmslofti sé komið á framfæri við almenning á 
kerfisbundinn hátt sem og viðeigandi samtök, svo sem 
umhverfissamtök, neytendasamtök og samtök sem 
annast hagsmuni viðkvæmra hópa fólks, og við aðra 
viðeigandi aðila á sviði heilsugæslu. 

Upplýsingarnar skulu uppfærðar daglega hið minnsta og 
á hverri klukkustund ef við á og því verður við komið. 
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Í upplýsingunum skal a.m.k. tilgreina öll tilvik þar sem 
farið er yfir þann styrk sem tilgreindur er í 
langtímamarkmiðinu að því er varðar heilsuvernd, 
upplýsandi viðmiðunarmörk og viðvörunarmörk fyrir 
það tímabil sem meðalgildið er reiknað út frá. Þær skulu 
einnig fela í sér gróft mat á áhrifum á heilbrigði. 

 
Upplýsandi viðmiðunarmörk og viðvörunarmörk fyrir 
styrk ósons í andrúmslofti eru tilgreind í I. þætti 
II. viðauka; 

 
b) koma á framfæri við almenning og viðeigandi samtök, 

svo sem umhverfissamtök, neytendasamtök og samtök 
sem annast hagsmuni viðkvæmra hópa, og aðra 
viðeigandi aðila á sviði heilsugæslu, árlegum yfirlits-
skýrslum þar sem a.m.k. eru tilgreind, að því er varðar 
heilbrigði manna, öll tilvik, þar sem farið er yfir 
markgildi fyrir styrk, og þau gildi, sem sett eru fram í 
langtímamarkmiðunum, einnig upplýsandi viðmiðunar-
mörk og viðvörunarmörk, fyrir það tímabil sem 
meðalgildið er reiknað út frá og, að því er varðar gróður, 
öll tilvik, þar sem farið er yfir markgildi, og þau gildi, 
sem sett eru fram í langtímamarkmiðinu, ásamt grófu 
mati á þeim áhrifum sem fylgja því að farið er yfir þessi 
mörk eftir því sem við á. Í skýrslunum geta komið fram, 
þar sem við á, frekari upplýsingar og mat varðandi 
vernd skóga eins og tilgreint er í I. þætti III. viðauka. Í 
þeim geta einnig komið fram upplýsingar um forefni 
sem skipta máli svo fremi þau falli ekki undir gildandi 
löggjöf bandalagsins; 

 
c) tryggja að upplýsingar um raunveruleg eða fyrirsjáanleg 

tilvik, þar sem farið er yfir viðvörunarmörk, séu lagðar 
tímanlega fyrir heilbrigðisstofnanir og almenning. 

 
Upplýsingar og skýrslur, sem um getur hér að framan, skulu 
birtar á viðeigandi hátt í hverju tilviki fyrir sig, t.d. í útvarpi 
og sjónvarpi, fréttamiðlum eða útgefnum ritum, á upp-
lýsingaskjám eða fyrir tilstilli tölvunetþjónustu, svo sem á 
Netinu. 
 
2. Upplýsingar, sem lagðar eru fyrir almenning í samræmi 
við 10. gr. tilskipunar 96/62/EB þegar farið er yfir önnur 
hvor mörkin, skulu ná til þeirra atriða sem tilgreind eru í 
II. þætti II. viðauka. Aðildarríkin skulu, þar sem því verður 
við komið, einnig gera ráðstafanir til þess að leggja fram 
upplýsingar af þessu tagi ef sjá má fyrir að farið verði yfir 
upplýsandi viðmiðunarmörk og viðvörunarmörk. 
 
3. Upplýsingar, sem lagðar eru fram skv. 1. og 2. mgr., 
skulu vera skýrar, auðskiljanlegar og aðgengilegar. 

7. gr. 
Aðgerðaáætlanir til skamms tíma 

1. Í samræmi við 3. mgr. 7. gr. tilskipunar 96/62/EB skulu 
aðildarríkin gera aðgerðaáætlanir á viðeigandi stjórnsýslu-
stigum og tilgreina, að teknu tilliti til sérstakra, 
staðbundinna aðstæðna, sértækar skammtímaráðstafanir 
sem gera skal á svæðum þar sem hætta er á að farið verði 
yfir viðvörunarmörkin, enda séu veruleg líkindi til að takast 
megi að draga úr hættunni eða stytta þann tíma sem farið er 
yfir viðvörunarmörkin, svo og að takmarka hve mikið er 
farið yfir þau. Verði niðurstaðan sú að takmarkaður 

möguleiki sé á að draga megi úr hættunni, stytta tímann eða 
takmarka hve mikið er farið yfir mörkin á viðkomandi 
svæðum skulu aðildarríkin undanþegin ákvæðum 3. mgr. 
7. gr. tilskipunar 96/62/EB. Það kemur í hlut aðildarríkjanna 
að skera úr um hvort líkindi séu til þess að draga megi úr 
hættunni, tímanum sem hún varir og hversu mikið er farið 
yfir mörkin og skulu þau taka tillit til landfræði-, veðurfars- 
og efnahagslegra skilyrða í hverju landi. 

2. Gerð aðgerðaáætlana til skamms tíma, þ.m.t. ákvörðun á 
viðbragðaþröskuldi þegar grípa skal til sértækra aðgerða, er 
á ábyrgð aðildarríkjanna. Þessar áætlanir geta, eftir því sem 
við á í hverju tilviki, tekið til kostnaðarhagkvæmra 
ráðstafana, sem gerðar eru í áföngum, til að stýra og, ef 
þurfa þykir, draga úr eða stöðva tiltekna starfsemi, t.d. 
umferð ökutækja, sem stuðlar að losun sem veldur því að 
farið er yfir viðvörunarmörkin. Þær geta einnig tekið til 
árangursríkra ráðstafana í tengslum við rekstur iðjuvera eða 
notkun iðnaðarvara. 

3. Við gerð og framkvæmd aðgerðaáætlananna til skamms 
tíma skulu aðildarríkin vega og meta dæmi um ráðstafanir 
(enda hafi árangur af þeim verið metinn) sem koma skulu 
fram í leiðbeiningunum sem um getur í 12. gr. 

4. Aðildarríkin skulu koma á framfæri við almenning sem 
og viðeigandi samtök, svo sem umhverfissamtök, neytenda-
samtök og samtök sem annast hagsmuni viðkvæmra hópa 
fólks, og við aðra viðeigandi aðila á sviði heilsugæslu, bæði 
niðurstöðum rannsókna á þeirra vegum og inntaki sértækra 
aðgerðaáætlana til skamms tíma og einnig upplýsingum um 
framkvæmd þessara áætlana. 

8. gr. 

Mengun sem berst yfir landamæri 

1. Fari styrkur ósons yfir markgildi eða þau gildi sem sett 
eru í langtímamarkmiðum og hann verði að mestu rakinn til 
losunar forefna í öðrum aðildarríkjum skulu viðkomandi 
aðildarríki starfa saman, eftir því sem við á, að því að setja 
fram sameiginlegar skipulags- og framkvæmdaáætlanir til 
að ná megi markgildunum eða gildunum, sem sett eru í 
langtímamarkmiðunum, nema þegar þeim verður ekki náð 
með viðeigandi ráðstöfunum. Framkvæmdastjórnin skal 
veita þessu stuðning. Þegar framkvæmdastjórnin uppfyllir 
skyldur sínar skv. 11. gr. skal hún vega og meta, að teknu 
tilliti til tilskipunar 2001/81/EB, einkum 9. gr., hvort grípa 
skuli til frekari ráðstafana á vettvangi bandalagsins til að 
draga úr losun forefna sem leiða til þeirrar ósonmengunar 
sem berst yfir landamæri. 

2. Ef við á skv. 7. gr. skulu aðildarríkin undirbúa og hrinda 
í framkvæmd sameiginlegum aðgerðaáætlunum til skamms 
tíma sem taka til aðliggjandi svæða í hinum ýmsu 
aðildarríkjum. Aðildarríkin skulu tryggja að allar viðeigandi 
upplýsingar berist til aðliggjandi svæða í hinum ýmsu 
aðildarríkjum þar sem aðgerðaáætlanir hafa verið gerðar til 
skamms tíma. 

3. Ef farið er yfir upplýsandi viðmiðunarmörk eða 
viðvörunarmörk á svæðum, sem eru nálægt landamærum 
tiltekins ríkis, skulu lögbær yfirvöld í viðkomandi, 
aðliggjandi aðildarríkjum fá upplýsingar um það svo fljótt 
sem við verður komið svo að koma megi upplýsingum þar 
að lútandi á framfæri við almenning í ríkjunum. 
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4. Við gerð skipulags- og framkvæmdaáætlananna, sem 
um getur í 1. og 2. mgr. og við upplýsingagjöf til 
almennings, sem um getur í 3. mgr., skulu aðildarríkin leita 
eftir samvinnu við þriðju lönd eftir því sem við á, einkum 
umsóknarlöndin. 

9. gr. 

Mat á styrk ósons og forefna í andrúmslofti 

1. Fastar og samfelldar mælingar eru lögboðnar á svæðum 
og þéttbýlisstöðum þar sem styrkur ósons hefur á einhverju 
undangengnu fimm ára mælitímabili farið yfir þau gildi sem 
sett eru í langtímamarkmiði. 

Ef fyrirliggjandi gögn ná yfir færri ár en fimm geta 
aðildarríkin stuðst bæði við stuttar mælingaherferðir á þeim 
tíma árs og á þeim stöðum, þar sem líklegast þykir að 
mestrar mengunar gæti, og niðurstöður upplýsinga úr skrám 
um losun og reiknilíkönum til að ákvarða hvort farið hefur 
verið yfir viðmiðunargildi. 

Viðmiðanir til að ákvarða hvar sýnatökustaðir fyrir 
ósonmælingar skulu vera eru settar fram í IV. viðauka. 

Í I. þætti V. viðauka eru ákvæði um lágmarksfjölda fastra 
sýnatökustaða fyrir samfelldar mælingar á ósoni á hverju 
svæði eða þéttbýlisstað þar sem mat á loftgæðum byggist 
einvörðungu á upplýsingum sem fást með mælingum. 

Mælingar á köfnunarefnisoxíði skulu jafnframt fara fram á 
a.m.k. 50% sýnatökustaða fyrir óson sem krafist er skv. 
I. þætti V. viðauka. Mælingar á köfnunarefnisoxíði skulu 
vera samfelldar nema á bakgrunnsstöðvum í dreifbýli, eins 
og skilgreint er í I. þætti IV. viðauka, þar sem heimilt er að 
nota aðrar mæliaðferðir. 

Heimilt er að nota færri sýnatökustaði en tilgreint er í 
I. þætti V. viðauka á svæðum og þéttbýlisstöðum þar sem til 
viðbótar upplýsingum frá sýnatökustöðum fyrir fastar 
mælingar liggja einnig fyrir upplýsingar frá reiknilíkönum 
og/eða leiðbeinandi mælingum svo fremi að: 

a) viðbótaraðferðirnar veiti nægilegar upplýsingar um loft-
gæði með tilliti til markgilda, upplýsandi viðmiðunar-
marka og viðvörunarmarka, 

b) fjöldi sýnatökustaða, sem setja skal upp, og stað-
upplausn annarra aðferða nægi til að ákvarða styrk 
ósons í samræmi við markmið um gæði gagna, sem 
tilgreind eru í I. þætti VII. viðauka, og verði til þess að 
niðurstöður fáist úr mati svo sem tilgreint er í II. þætti 
VII. viðauka, 

c) fjöldi sýnatökustaða á hverju svæði eða þéttbýlisstað 
svari a.m.k. til þess að einn sýnatökustaður sé fyrir 
hverjar tvær milljónir íbúa eða að einn sýnatökustaður 
sé á hverjum 50 000 km2, eftir því hvor aðferðin 
útheimtir fleiri sýnatökustaði, 

d) á hverju svæði eða þéttbýlisstað sé a.m.k. einn sýna-
tökustaður, og 

 

e) köfnunarefnisdíoxíð sé mælt á öllum sýnatökustöðum 
sem eftir eru nema bakgrunnsstöðvum í dreifbýli. 

 

Í því tilviki skal taka tillit til reiknilíkans og/eða 
leiðbeinandi mælinga við mat á loftgæðum að því er varðar 
markgildin. 

 

2. Ákvarða skal fjölda stöðva fyrir samfelldar mælingar í 
samræmi við II. þátt V. viðauka á svæðum og þéttbýlis-
stöðum þar sem styrkurinn á hverju undangengnu fimm ára 
mælitímabili er undir gildunum sem sett eru í langtíma-
markmiðunum. 

 

3. Hvert aðildarríki skal tryggja að á yfirráðasvæði þess sé 
sett upp og starfrækt a.m.k. ein mælistöð til að afla gagna 
um styrk forefna ósons sem tilgreind eru í VI. viðauka. 
Hvert aðildarríki skal ákvarða fjölda og staðsetningu stöðva 
þar sem forefni ósons eru mæld og taka tillit til þeirra 
markmiða, aðferða og tilmæla sem mælt er fyrir um í 
fyrrnefndum viðauka. 

 

Liður í þeim leiðbeiningum, sem settar eru fram skv. 
12. gr., er að mæla skal fyrir um viðmiðunarreglur fyrir 
viðeigandi aðferð við að mæla forefni ósons með hliðsjón af 
gildandi kröfum í löggjöf bandalagsins og samvinnu-
áætluninni um vöktun og mat á loftmengunarefnum sem 
berast langar leiðir í Evrópu (EMEP).  

 

4. Tilvísunaraðferðir við greiningu ósons eru settar fram í 
I. þætti VIII. viðauka. Í II. þætti VIII. viðauka er mælt fyrir 
um tilvísunaraðferðir fyrir reiknilíkön að því er varðar óson. 

 

5. Hvers kyns breytingar, sem nauðsynlegar eru til að laga 
þessa grein og IV. til VIII. viðauka að framförum á sviði 
vísinda og tækni, skulu samþykktar í samræmi við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 13. gr. 

 

10. gr. 

 

Sending upplýsinga og skýrslna 

 

1. Þegar framkvæmdastjórninni eru sendar upplýsingar 
skv. 11. gr. tilskipunar 96/62/EB skulu aðildarríkin einnig, 
og í fyrsta skipti fyrir almanaksárið sem kemur á eftir 
dagsetningunni sem um getur í 1. mgr. 15. gr.: 

 

a) senda framkvæmdastjórninni fyrir hvert almanaksár og 
eigi síðar en 30. september næsta árs skrá yfir svæði og 
þéttbýlisstaði sem um getur í 2. mgr. 3. gr., 2. mgr. 
4. gr. og í 5. gr., 
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b) senda framkvæmdastjórninni stöðuskýrslu um tilvik þar 
sem farið er yfir markgildin sem mælt er fyrir um í 
II. þætti I. viðauka. Í skýrslunni skal koma fram skýring 
á því hvers vegna farið er yfir markgildin fyrir 
heilsuvernd. Skýrslan skal einnig innihalda skipulags- 
og framkvæmdaáætlanirnar sem um getur í 3. mgr. 
3. gr. Skýrsluna skal senda eigi síðar en tveimur árum 
eftir lok þess tímabils þar sem staðfest var að farið hefði 
verið yfir markgildin fyrir óson, 

c) tilkynna framkvæmdastjórninni á þriggja ára fresti um 
framvindu hvers kyns skipulags- eða framkvæmda-
áætlunar af þessu tagi. 

2. Aðildarríkin skulu auk þess og í fyrsta sinn fyrir alman-
aksárið eftir daginn sem um getur í 1. mgr. 15. gr.: 
a) senda framkvæmdastjórninni, fyrir hvern mánuð frá 

apríl til og með september hvert ár, til bráðabirgða, 
i) eigi síðar en í lok næsta mánaðar á eftir og fyrir 

hvern dag, sem farið er yfir upplýsandi viðmiðunar-
mörk og/eða viðvörunarmörk, eftirfarandi upp-
lýsingar: dagsetningu, heildarfjölda klukkustunda, 
sem farið er yfir mörkin, og hámarksklukku-
stundargildi fyrir óson, 

ii) allar aðrar upplýsingar, sem eru tilgreindar í 
III. viðauka, eigi síðar en 31. október ár hvert, 

b) senda framkvæmdastjórninni fyrir hvert almanaksár og 
eigi síðar en 30. september næsta árs fullgiltu upp-
lýsingarnar, sem tilgreindar eru í III. viðauka, og árs-
meðalstyrk forefna ósons, sem tilgreind eru í 
VI. viðauka, fyrir viðkomandi ár, 

c) senda framkvæmdastjórninni á þriggja ára fresti, á 
grundvelli sviðsskýrslunnar sem um getur í 4. gr. 
tilskipunar ráðsins 91/692/EBE (1), og eigi síðar en 
30. september að loknu hverju þriggja ára tímabili: 
i) upplýsingar sem veita yfirlit yfir mældan eða metinn 

styrk ósons, eftir því sem við á, á svæðum og 
þéttbýlisstöðum sem um getur í 2. mgr. 3. gr., 
2. mgr. 4. gr. og 5. gr., 

ii) upplýsingar um hvers kyns ráðstafanir sem eru 
gerðar eða fyrirhugaðar skv. 2. mgr. 4. gr., og 

iii) upplýsingar um ákvarðanir um skammtímaaðgerða-
áætlanir og um mótunina og innihaldið og mat á 
áhrifunum af hvers kyns áætlunum af þessu tagi sem 
undirbúnar eru í samræmi við 7. gr. 

3. Framkvæmdastjórnin skal: 
a) tryggja að upplýsingarnar, sem eru lagðar fram skv.  

a-lið 2. gr., verði tafarlaust gerðar aðgengilegar með 
viðeigandi aðferðum og sendar Umhverfisstofnun 
Evrópu, 

b) birta árlega skrá yfir svæði og þéttbýlisstaði, sem hafa 
verið tilkynnt skv. a-lið 1. mgr., og, eigi síðar en 
30. nóvember ár hvert, stöðuskýrslu um ósonlagið 
undangengið sumar og undangengið almanaksár til að 
veita yfirlit yfir ástandið í hverju aðildarríkjanna þannig 
að koma megi við samanburði með tilliti til mismunandi 
veðurfarsskilyrða og mengunar, sem berst yfir landa-
mæri, svo og yfirlit yfir öll tilvik þar sem farið er yfir 
þau gildi sem sett eru í langtímamarkmiðum aðildar-
ríkjanna, 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 48. 

c) hafa reglulegt eftirlit með framkvæmd skipulags- og 
framkvæmdaáætlana, sem lagðar eru fram skv. b-lið 
1. mgr., með því að kanna hvernig þeim miðar og í 
hvaða átt þróun loftmengunar stefnir með tilliti til 
veðurfarsskilyrða og þess hvar forefni ósons eiga 
upptök síns (lífkynja eða sprottin af umsvifum 
mannsins), 

d) taka tillit til upplýsinganna, sem lagðar eru fram skv. 1. 
og 2. mgr., við undirbúning þriggja ára skýrslnanna um 
gæði andrúmsloftsins í samræmi við 2. mgr. 11. gr. í 
tilskipun 96/62/EB, 

e) koma á viðeigandi skiptum á upplýsingum og reynslu 
sem miðlað er í samræmi við iii-lið c-liðar 2. mgr. að 
því er varðar mótun og framkvæmd skammtímaaðgerða-
áætlana. 

4. Framkvæmdastjórnin skal nýta sér eftir þörfum þá sér-
fræðikunnáttu sem Umhverfisstofnun Evrópu hefur yfir að 
ráða þegar hún innir af höndum þau verkefni sem um getur í 
3. mgr. 

5. Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina um 
þær aðferðir, sem þau hafa notað við bráðabirgðamat á 
loftgæðum skv. d-lið 1. mgr. 11. gr. tilskipunar 96/62/EB, 
eigi síðar en 9. september 2003. 

11. gr. 

Endurskoðun og skýrslugjöf 

1. Eigi síðar en 31. desember 2004 skal framkvæmda-
stjórnin leggja fyrir Evrópuþingið og ráðið skýrslu um 
reynsluna af framkvæmd þessarar tilskipunar. Í skýrslunni 
skal einkum fjallað um: 

a) niðurstöður nýjustu rannsókna, með hliðsjón af við-
miðunarreglum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, 
um afleiðingar váhrifa af völdum ósons á umhverfið og 
heilbrigði manna, einkum með tilliti til viðkvæmra hópa 
fólks og þróunar nýrra og nákvæmari líkana, 

b) tækniþróun, þ.m.t. framfarir sem orðið hafa í aðferðum 
við að mæla og meta á annan hátt styrk ósons og þróun 
á styrk ósons í Evrópu, 

c) samanburð á spám með líkönum og niðurstöðum 
raunmælinga, 

d) setningu langtímamarkmiða og gilda fyrir þau, svo og 
ákvörðun markgilda, upplýsandi viðmiðunarmarka og 
viðvörunarmarka, 

e) árangur af alþjóðlegu samstarfsáætluninni, sem komið 
var á með samningi efnahagsnefndar Sameinuðu 
þjóðanna fyrir Evrópu um loftmengun sem berst langar 
leiðir milli landa, varðandi áhrif ósons á nytjaplöntur og 
náttúrlegan gróður. 

2. Skýrslan skal lögð fram sem óaðskiljanlegur hluti af 
áætluninni um loftgæði sem er ætlað að endurskoða mark-
mið bandalagsins, að því er varðar loftgæði, og setja fram 
tillögur þar að lútandi og hrinda í framkvæmd aðgerðum 
sem tryggja að þessum markmiðum verði náð. Í þessu 
samhengi skal í skýrslunni einkum hafa í huga: 

a) möguleika á að draga enn frekar úr losun mengunarefna 
frá öllum viðeigandi upptökum, að svo miklu leyti sem 
það er framkvæmanlegt í tæknilegu tilliti og kostnaðar-
hagkvæmt, 
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b) vensl milli mengunarefna og möguleika til að beita 
samþættum aðferðum í því skyni að ná settum 
markmiðum bandalagsins um loftgæði og skyldum 
markmiðum, 

c) möguleikann á frekari aðgerðum sem gerðar yrðu á 
vettvangi bandalagsins í því skyni að draga úr losun 
forefna ósons, 

d) hversu miðar að beita markgildunum sem sett eru fram í 
I. viðauka, þ.m.t. skipulags- og framkvæmdaáætlanir 
sem eru þróaðar og framkvæmdar í samræmi við 3. og 
4. gr., reynsluna af framkvæmd skammtímaaðgerða-
áætlananna skv. 7. gr. og skilyrðin sem mælingar á 
loftgæðum fara fram við eins og mælt er fyrir um í 
IV. viðauka, 

e) möguleikann á að ná langtímamarkmiðunum, sem sett 
eru fram í III. þætti I. viðauka, á tilgreindu tímabili, 

f) núverandi og síðari tíma kröfur um miðlun upplýsinga 
til almennings og skipti á upplýsingum milli 
aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar, 

g) venslin milli þessarar tilskipunar og þeirra breytinga 
sem vænst er að hljótist af þeim ráðstöfunum sem 
gerðar verða á vettvangi bandalagsins og aðildarríkjanna 
til að uppfylla þær skuldbindingar sem tengjast 
veðurfarsbreytingum, 

h) mengun sem berst yfir landamæri ríkja, að teknu tilliti 
til ráðstafana sem gerðar hafa verið í umsóknar-
löndunum. 

3. Í skýrslunni skal einnig leggja mat á ákvæði þessarar 
tilskipunar með hliðsjón af niðurstöðum skýrslunnar og ef 
við á skulu vera í henni tillögur um breytingar á þessari 
tilskipun þar sem sérstök áhersla verði lögð á áhrif ósons á 
umhverfið og heilbrigði manna, einkum með tilliti til 
viðkvæmra hópa fólks. 

12. gr. 
Leiðbeiningar 

1. Framkvæmdastjórnin skal semja leiðbeiningar um 
framkvæmd þessarar tilskipunar eigi síðar en 9. september 
2002. Hún skal þá nýta sér eftir þörfum þá sérfræðiráðgjöf 
sem liggur fyrir í aðildarríkjunum, hjá Umhverfisstofnun 
Evrópu og öðrum aðilum, sem búa yfir sérfræðiþekkingu, 
og taka tillit til gildandi krafna í löggjöf bandalagsins og 
EMEP. 
2. Leiðbeiningunum má breyta í samræmi við málsmeð-
ferðina sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 13. gr. Þessar 
leiðbeiningar mega ekki leiða til þess að markgildum, lang-
tímamarkmiðum, viðvörunarmörkum eða upplýsandi við-
miðunarmörkum verði breytt, beint eða óbeint. 

13. gr. 
Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar 
sem komið var á fót skv. 2. mgr. 12. gr. tilskipunar 
96/62/EBE. 
2. Þar sem vísað er til þessarar málsgreinar skulu ákvæði 
5. og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB gilda með hliðsjón af 
ákvæðum 8. gr. hennar. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

14. gr. 

Viðurlög 

Aðildarríkin skulu ákveða viðurlög við brotum á innlendum 
ákvæðum sem eru samþykkt á grundvelli þessarar 
tilskipunar. Þessi viðurlög skulu vera árangursrík, í réttu 
hlutfalli við brot og letjandi. 

15. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en 9. september 2003. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi tekur til. 

16. gr. 

Niðurfelling 

Tilskipun 92/72/EBE falli úr gildi frá og með 9. september 
2003. 

17. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á birtingardegi hennar í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

18. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 12. febrúar 2002. 

 
Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX J. PIQUÉ I CAMPS 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 
 

SKILGREININGAR, MARKGILDI OG LANGTÍMAMARKMIÐ AÐ ÞVÍ ER VARÐAR ÓSON 
 
I. Skilgreiningar 
 

Öll gildi skulu gefin upp í µg/m3. Rúmmálið skal staðlað við eftirfarandi skilyrði hita og loftþrýstings: 293 K og 
101,3 kPa. Tímann skal tilgreina sem Mið-Evróputíma. 
 
AOT40 (gefið upp í (µg/m³)·h) er summa mismunarins milli klukkustundarstyrks sem er yfir 80 µg/m³ (= 40 
milljarðshlutar) og 80 µg/m³ á tilteknu tímabili þar sem eingöngu er stuðst við 1 klst. gildi sem er mælt daglega 
milli klukkan 8:00 og 20:00 að Mið-Evróputíma (1). 
 
Ársgögnin um þau tilvik, þar sem farið er yfir viðmiðunarmörk, sem eru notuð til að skera úr um hvort 
markgildin eru virt og hvort langtímamarkmiðunum hér að aftan hefur verið náð, skulu uppfylla viðmiðanirnar í 
II. þætti III. viðauka. 

 
II. Markgildi fyrir óson 
 

 Færibreyta Markgildi fyrir 2010 (a) (1) 

1. Markgildi að því er varðar 
heilsuvernd 

Hæsta átta klukkustunda meðal-
gildi hvers dags (b) 

120 µg/m3, sem ekki má fara yfir 
oftar en 25 daga á almanaksári að 
meðaltali á þriggja ára tímabili (c) 

2. Markgildi að því er varðar 
gróðurvernd 

AOT40, reiknað út frá gildum 
fyrir eina klukkustund frá maí til 
júlí 

18 000 µg/m3·h, meðaltal fimm ára 
(c) 

a) Metið verður út frá þessum tímapunkti hvort markgildi séu virt. Gögn ársins 2010 verða með öðrum orðum fyrstu gögnin sem
verða notuð við útreikninga á því hvort viðmiðunarmörk næstu þrjú eða fimm árin á eftir eru virt eftir því sem við á. 

b) Daglegur hámarksmeðalstyrkur í átta klukkustundir skal fundinn með því að athuga meðaltal átta klukkustunda samfellt sem 
er reiknað út frá gögnum fyrir hverja klukkustund og uppfært einu sinni á klukkustund. Hvert þannig reiknað átta
klukkustunda meðaltal skal fært á þann dag sem lok þess ber upp á, þ.e. fyrsta reikningstímabilið á tilteknum degi er tíminn 
frá 17:00 á deginum á undan fram til 01:00 á þessum tiltekna degi; síðasta reikningstímabilið á tilteknum degi er tíminn frá
16:00 til 24:00 á þeim degi. 

c) Ef meðaltal áranna þriggja eða fimm verður ekki ákvarðað á grundvelli fullnægjandi og samfelldra ársgagna skulu árleg
lágmarksgögn, sem krafist er til að skera úr um hvort markgildi eru virt, vera sem hér segir: 

— fyrir markgildið að því er varðar heilsuvernd: gild gögn fyrir eitt ár, 
— fyrir markgildið að því er varðar gróðurvernd: gild gögn fyrir þrjú ár. 

(1) Þessi markgildi og heimildir til að fara yfir viðmiðunarmörk eru sett með fyrirvara um niðurstöður rannsóknanna og
endurskoðunina, sem kveðið er á um í 11. gr., þar sem tekið er tillit til mismunandi landfræðilegra og veðurfarslegra 
aðstæðna í Evrópubandalaginu. 

 
III. Langtímamarkmið að því er varðar óson 
 

 Færibreyta Langtímamarkmið (a) 

1. Langtímamarkmið að því er 
varðar heilsuvernd 

Hæsta átta klukkustunda 
meðalgildi innan almanaksárs 

120 µg/m3 

2. Langtímamarkmið að því er 
varðar gróðurvernd 

AOT40, reiknað út frá gildum 
fyrir eina klukkustund frá maí til 
júlí 

6000 µg/m3·h 

a) Liður í ferlinu, sem sett er fram í 11. gr., er að meta skal framfarir innan bandalagsins með tilliti til þess hversu miðar að ná 
langtímamarkmiðinu og skal nota árið 2020 sem viðmiðun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Eða viðeigandi tími fyrir ystu jaðarsvæði. 
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II. VIÐAUKI 
 

UPPLÝSANDI VIÐMIÐUNARMÖRK OG VIÐVÖRUNARMÖRK 
 
I. Upplýsandi viðmiðunarmörk og viðvörunarmörk að því er varðar óson 
 

 Færibreyta Viðmiðunarmörk 

Upplýsandi viðmiðunarmörk Klukkustundarmeðaltal 180 µg/m3 

Viðvörunarmörk Klukkustundarmeðaltal 240 µg/m3 

a) Að því er varðar framkvæmd 7. gr. skal meta með mælingum hvort farið er yfir viðmiðunarmörk þrjár klukkustundir 
samfleytt eða setja fram spá um það. 

 
II. Lágmarksupplýsingar sem veita ber almenningi þegar farið er yfir upplýsandi viðmiðunarmörk eða 

viðvörunarmörk eða þess er vænst að farið verði yfir þessi mörk 
 

Upplýsingar, sem veita á almenningi á nægilega greinargóðan hátt og svo fljótt sem auðið er, skulu m.a. vera 
eftirfarandi: 

 
1. Upplýsingar um tilvik þar sem farið er yfir viðmiðunarmörk: 
 

— staður eða svæði þar sem farið er yfir mörkin, 
 
— viðmiðunarmörk sem farið er yfir (upplýsandi viðmiðunarmörk eða viðvörunarmörk), 
 
— sá tími þegar fyrst er farið yfir mörkin og hve lengi slíkt varir, 
 
— hæsti meðalstyrkur í eina og átta klukkustundir. 

 
2. Spá fyrir næsta eða næstu eftirmiðdaga eða daga: 
 

— landsvæði þar sem vænst er að farið verði yfir upplýsandi viðmiðunarmörk og/eða viðvörunarmörk, 
 
— breytingar sem vænst er að verði á mengun (framför, kyrrstaða eða afturför). 

 
3. Upplýsingar um hópa fólks sem málið varðar, hugsanleg áhrif á heilsu og æskilegar aðgerðir til úrbóta: 
 

— upplýsingar um áhættuhópa, 
 
— lýsing á líklegum einkennum, 
 
— varúðarráðstafanir sem mælt er með að viðkomandi þjóðfélagshópar grípi til, 
 
— hvar finna megi frekari upplýsingar. 

 
4. Upplýsingar um fyrirbyggjandi aðgerðir til að draga úr mengun og/eða váhrifum vegna hennar: 

upplýsingar um helstu uppsprettur mengunar; æskilegar aðgerðir til að draga úr losun. 
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III. VIÐAUKI 
 

Upplýsingar sem aðildarríkin leggja fyrir framkvæmdastjórnina og viðmiðanir fyrir samantekt gagna og 
útreikning á tölfræðilegum færibreytum 

 
I. Upplýsingar sem leggja skal fyrir framkvæmdastjórnina 
 

Í eftirfarandi töflu er mælt fyrir um tegund og umfang gagna sem aðildarríki skulu leggja fyrir 
framkvæmdastjórnina:  

 

 Tegundir stöðva Gildi 
Tími reiknaðs 

meðaltals/ 
samantektar 

Bráðabirgðagögn fyrir hvern mánuð 
frá apríl til september Ársskýrsla 

Upplýsandi 
viðmiðunar-
mörk 

Allar tegundir 180 µg/m3 1 klst. — fyrir hvern dag sem farið er 
yfir mörk: dagsetning og 
heildarfjöldi stunda yfir 
mörkum, hámarksklukku-
stundargildi fyrir óson og 
tengd gildi fyrir NO2 ef þörf 
krefur, 

— mánaðarlegt hámarksklukku-
stundargildi fyrir óson 

— fyrir hvern dag sem farið er 
yfir mörk: dagsetning og 
heildarfjöldi stunda yfir 
mörkum, hámarksklukku-
stundargildi fyrir óson og 
tengd gildi fyrir NO2 ef þörf 
krefur 

Viðvörunar-
mörk 

Allar tegundir 240 µg/m3 1 klst. — fyrir hvern dag sem farið er 
yfir mörk: dagsetning og 
heildarfjöldi stunda yfir 
mörkum, hámarksklukku-
stundargildi fyrir óson og 
tengd gildi fyrir NO2 ef þörf 
krefur 

— fyrir hvern dag sem farið er 
yfir mörk: dagsetning og 
heildarfjöldi stunda yfir 
mörkum, hámarksklukku-
stundargildi fyrir óson og 
tengd gildi fyrir NO2 ef þörf 
krefur 

Heilsuvernd Allar tegundir 120 µg/m3 8 klst. — fyrir hvern dag sem farið er 
yfir mörk: dagsetning og 
hámarksgildi 8 klst. (b) 

— fyrir hvern dag sem farið er 
yfir mörk: dagsetning og 
hámarksgildi 8 klst. (b) 

Gróðurvernd Stöðvar í úthverf-
um, dreifbýli og 
bakgrunnsstöðvar 
í dreifbýli 

AOT40 (a) 
= 6 000 µg/m3·h 

1 klst., 
samantekt 
frá maí til 
júlí 

— Gildi 

Skógvernd Stöðvar í úthverf-
um, dreifbýli og 
bakgrunnsstöðvar 
í dreifbýli 

AOT40 (a) 
= 20 000 µg/m3·h 

1 klst., 
samantekt 
frá apríl til 
september 

— Gildi 

Efni Allar tegundir 40 µg/m3 (c) 1 ár — Gildi 

a) Sjá skilgreiningu á AOT40 í I. þætti I. viðauka. 
b) Hæsta, daglega 8 klst. meðalgildi (sjá II. þátt I. viðauka, athugasemd a). 
c) Gildi sem skal endurskoða skv. 3. mgr. 11. gr. með hliðsjón af nýrri þekkingu á sviði vísinda. 

 
Í árlegri skýrslugjöf skal jafnframt leggja fram eftirfarandi upplýsingar, enda hafi öll fyrirliggjandi 
klukkustundargögn fyrir óson, köfnunarefnisdíoxíð og önnur köfnunarefnisoxíð viðkomandi árs verið lögð fram 
samkvæmt ákvörðun ráðsins 97/101/EB (1): 
 
— fyrir óson, köfnunarefnisdíoxíð, önnur köfnunarefnisoxíð og summu ósons og köfnunarefnisdíoxíðs (samanlagt 

sem milljarðshlutar og gefið upp í µg/m³ ósons) hámarksgildið og hundraðshlutamörkin 99,9 og 98 og 50 ásamt 
ársmeðaltali og fjölda staðfestra meðalgilda úr einnar klukkustundar röðum, 

 
— hámarksgildið og hundraðshlutamörkin 98 og 50 ásamt ársmeðaltali úr röðum daglegra 8 klst. klukkustunda 

hámarksgilda. 
 
Gögn, sem birtast í mánaðarskýrslum, teljast bráðabirgðagögn og skulu uppfærð eftir því sem þörf krefur í síðari 
skýrslum. 

 
(1) Stjtíð. EB L 35, 5.2.1997, bls. 14. 
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II. Viðmiðanir fyrir samantekt gagna og útreikning á tölfræðilegum færibreytum 
 

Hundraðshlutamörk skulu reiknuð með aðferðinni sem er tilgreind í ákvörðun ráðsins 97/101/EB. 
 
Eftirfarandi viðmiðanir skulu notaðar til að kanna gildi gagna við samantekt þeirra og útreikning á tölfræðilegum 
færibreytum: 

 
Færibreyta Hundraðshluti gildra gagna sem krafa er gerð um 

1 klst. gildi 75% (þ.e. 45 mínútur) 

8 klst. gildi 75% af gildunum (þ.e. 6 klst.) 

Hæsta, daglega 8 klst. meðalgildi úr mælingum á hverri klukkustund í 
8 klst. samfleytt 

75% af hlaupandi 8 klst. meðaltali sem er mælt á hverri klukkustund 
(þ.e. 18 átta klst. meðaltöl á dag) 

AOT40 90% af 1 klst. gildum á því tímabili sem skilgreint er vegna útreikninga 
á gildi fyrir AOT40 (a) 

Ársmeðaltal 75% af 1 klst. gildum, annars vegar að sumri (apríl til september) og 
hins vegar að vetri (janúar til mars, október til desember) 

Fjöldi tilvika þar sem farið er yfir viðmiðunarmörk og hámarksgildi 
hvers mánaðar 

90% af daglegum 8 klst. hámarksmeðalgildum (27 fyrirliggjandi 
daglegra gilda á mánuði) 
90% 1 klst. gilda milli kl. 8:00 og 20:00 að Mið-Evróputíma 

Fjöldi tilvika þar sem farið er yfir viðmiðunarmörk og hámarksgildi 
hvers árs 

fimm af sex mánuðum að sumri (apríl til september) 

a) Nota skal eftirfarandi þætti til að reikna gildi AOT40 í þeim tilvikum þar sem á vantar að öll hugsanleg mæligögn liggi fyrir: 

mesti, mögulegi heildarfjöldi klukkustunda*  AOT40 [áætlað] = AOT40mælt 
fjöldi mældra klukkustundargilda 

 

* Fjöldi klukkustunda á tímabilinu sem gildir samkvæmt skilgreiningunni á AOT40 (þ.e. kl. 8:00 til 20:00 að Mið-Evróputíma frá 1. maí til 31. júlí hvers árs, að 
því er varðar gróðurvernd, og frá 1. apríl til 30. september hvers árs að því er varðar skógvernd). 
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IV. VIÐAUKI 
 

VIÐMIÐANIR FYRIR FLOKKUN OG VAL Á STÖÐUM TIL SÝNATÖKU VIÐ MAT Á STYRK ÓSONS 
 
 
Taka skal tillit til eftirfarandi þátta við fastar mælingar: 
 
 
I. Val sýnatökustaðar 

 
Tegund stöðvar Markmið Dæmigerðar fyrir (a) Viðmiðanir við val sýnatökustaðar 

Þéttbýli Heilsuvernd: 
til að meta váhrif af ósoni á íbúa þéttbýlis, 
þ.e. þar sem byggð er tiltölulega þétt og 
styrkur ósons tiltölulega mikill og lýsandi 
fyrir váhrif á íbúana almennt 

Nokkra km2 Fjarri áhrifum af staðbundinni losun, svo sem 
frá umferð, bensínstöðvum o.s.frv. 
Opnir staðir þar sem loftið blandast vel og 
styrkur mælist svipaður í öllum mælingum. 
Staðir í borgum á borð við íbúðar- og 
verslunarhverfi, garðar (fjarri trjám), 
breiðgötur eða torg þar sem umferð er lítil 
eða engin, opin svæði með kennslu-
stofnunum eða íþrótta- og útivistaraðstöðu. 

Úthverfi Heilsu- og gróðurvernd: 
til að meta váhrif á íbúa og gróður í jaðri 
þéttbýlis þar sem styrkur ósons er mestur 
og vænta má að íbúar og gróður verði fyrir 
beinum eða óbeinum váhrifum 

Nokkra tugi km2 Í tiltekinni fjarlægð frá svæðinu þar sem 
losun er mest, undan meginvindstefnu eða 
-stefnum við skilyrði sem eru hagstæð fyrir 
myndun ósons. 
Þar sem íbúar, viðkvæmar nytjaplöntur eða 
náttúrleg vistkerfi, sem eru í jaðri þéttbýlis, 
verða fyrir váhrifum vegna mikils styrks 
ósons. 
Nokkrar stöðvar í úthverfum vindmegin við 
svæðið þar sem losun er mest til að ákvarða 
bakgrunnsstyrk ósons á svæðinu þar sem við 
á. 

Dreifbýli Heilsu- og gróðurvernd: 
til að meta váhrif á íbúa, nytjaplöntur og 
náttúrleg vistkerfi vegna styrks ósons á 
undirsvæðum 

Styrk á undirsvæðum 
(nokkur hundruð km2) 

Stöðvar mega vera á litlum þéttbýlisstöðum 
og/eða svæðum þar sem eru náttúrleg 
vistkerfi, skógur eða nytjaplöntur. 
Dæmigert fyrir styrk ósons, fjarri áhrifum frá 
staðbundinni losun, svo sem frá iðjuverum og 
vegum. 
Á opnum svæðum en ekki á háum 
fjallstindum. 

Bakgrunnsstöðvar í 
dreifbýli 

Heilsu- og gróðurvernd: 
til að meta váhrif á nytjaplöntur og 
náttúrleg vistkerfi vegna styrks ósons á 
svæðinu, svo og váhrif á íbúana 

Styrk á svæðum/ 
innanlands/á megin-
landinu 
(1000 til 10 000 km2) 

Stöðvar á strjálbýlum svæðum, t.d. með 
náttúrlegum vistkerfum eða skógi eða á 
svæðum sem eru tiltölulega langt frá þéttbýli 
og iðnaðarsvæðum og fjarri uppsprettum 
staðbundinnar losunar. 
Forðast skal staði þar sem aðstæður eru 
þannig að hitahvarf geti orðið nærri jörðu, 
einnig tinda hárra fjalla. 
Strandstöðvar eru ekki æskilegar þar sem 
gætir sterkra, staðbundinna sólfarsvinda. 

a) Sýnatökustaðir skulu einnig, eftir því sem unnt er, vera dæmigerðir fyrir svipaða staði sem eru utan næsta nágrennis þeirra. 

 
 

Þegar um stöðvar í dreifbýli og bakgrunnsstöðvar í dreifbýli er að ræða skal taka tillit til krafna varðandi vöktun í 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1091/94 (1) um verndun skóga í bandalagslöndunum gegn loftmengun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 125, 18.5.1994, bls. 1. 
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II. Uppsetning sýnatökubúnaðar 
 

Eftirfarandi viðmiðunarreglum skal fylgt eftir því sem við verður komið: 
 

1. Flæðið við inntak sýnatökunemans skal vera óhindrað (í a.m.k. 270° boga) án nokkurra tálma sem hafa áhrif 
á loftflæðið í nágrenni sýnatökubúnaðarins, þ.e. fjarlægðin frá byggingum, svölum, trjám eða öðru sem 
hindrar skal nema a.m.k. tvöfaldri hæð þess hluta hindrunarinnar sem skagar upp fyrir sýnatökubúnaðinn. 

 
2. Að öllu jöfnu skal inntak sýnatökubúnaðar vera frá 1,5 m (innöndunarhæð) og að 4 m hæð yfir jörðu. Hærri 

staðsetning kemur til greina fyrir stöðvar í þéttbýli við tilteknar aðstæður og á skógi vöxnum svæðum. 
 
3. Inntak sýnatökubúnaðarins skal vera í góðri fjarlægð frá upptökum á borð við útblástur frá ofnum og 

brennslustöðvum og fjær næsta vegi en 10 m og skal fjarlægðin aukast eftir því sem umferðin er meiri um 
veginn. 

 
4. Útblástursfrárás sýnatökubúnaðarins skal komið fyrir þannig að komast megi hjá því að útblástursloft 

sýnatökubúnaðarins berist að sýnatökuinntakinu. 
 
Einnig má taka tillit til eftirfarandi þátta: 

 
1. truflandi mengunarupptaka, 
 
2. öryggis, 
 
3. aðgengileika, 
 
4. aðgangs að rafmagni og símafjarskiptum, 
 
5. hve áberandi sýnatökubúnaðurinn er í umhverfinu, 
 
6. öryggis almennings og rekstraraðila, 
 
7. kosta sem fylgja því að setja upp sameiginlega sýnatökustaði fyrir mismunandi mengunarefni,  
 
8. skipulagsákvæða. 

 
III. Skráning og endurskoðun á staðarvali 
 

Aðferðirnar, sem notaðar eru við staðarval, skulu skráðar ítarlega á flokkunarstigi með ljósmyndum af 
umhverfinu, teknum í höfuðáttir, og nákvæmu korti. Sýnatökustaðir skulu endurmetnir með reglulegu millibili og 
endurtekinni skráningu til að tryggja að viðmiðanir við valið séu enn uppfylltar. 

 
Þetta útheimtir að vöktunargögnin verði metin og túlkuð út frá veðurfræðilegum og ljósefnafræðilegum ferlum 
sem hafa áhrif á styrk ósons sem mælist á tilteknum stað. 
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V. VIÐAUKI 
 

VIÐMIÐANIR ÞEGAR ÁKVARÐA SKAL LÁGMARKSFJÖLDA SÝNATÖKUSTAÐA VIÐ FASTAR MÆLINGAR Á 
STYRK ÓSONS 

 
 
I. Lágmarksfjöldi sýnatökustaða vegna fastra, samfelldra mælinga sem gerðar eru til að meta loftgæði með 

tilliti til þess hvort markgildi, ákvæði í langtímamarkmiðum, upplýsandi viðmiðunarmörk og 
viðvörunarmörk, þar sem einu upplýsingarnar eru gögn úr samfelldum mælingum, séu virt 

 
Íbúafjöldi 
(× 1000) 

Þéttbýlissvæði 
(þéttbýli og úthverfi) (a) 

Önnur svæði 
(úthverfi og dreifbýli) (a) 

Bakgrunnsstöðvar í dreifbýli 

< 250  1 

< 500 1 2 

< 1 000 2 2 

< 1 500 3 3 

< 2 000 3 4 

< 2 750 4 5 

< 3 750 5 6 

> 3 750 1 viðbótarstöð fyrir 
hverjar 2 milljónir íbúa 

1 viðbótarstöð fyrir 
hverjar 2 milljónir íbúa 

Meðalþéttleiki skal vera 1 
stöð/50 000 km2 á öllum 
svæðum hvers lands (b) 

a) A.m.k. 1 stöð í úthverfum þar sem líklegt er að íbúar verði fyrir mestum váhrifum af ósoni. Í þéttbýli skulu a.m.k. 50% 
stöðvanna vera í úthverfum. 

b) Þar sem staðhættir eru margbreytilegir er æskilegt að 1 stöð sé á hverja 25 000 km2. 

 
II. Lágmarksfjöldi sýnatökustaða vegna fastra mælinga á svæðum og þéttbýlisstöðum þar sem 

langtímamarkmið hafa náðst 
 

Fjöldi sýnatökustaða vegna mælinga á ósoni skal vera nægilegur til að unnt sé að fylgjast með þróun óson-
mengunar og ganga úr skugga um hvort ákvæði í langtímamarkmiðum séu uppfyllt og auk þess skal styðjast við 
viðbótarmatsaðferðir, svo sem gerð reiknilíkans fyrir loftgæði og mælingar á köfnunarefnisdíoxíði á sama stað. 
Fækka má stöðvum í þéttbýli og á öðrum svæðum þannig að fjöldi þeirra verði þriðjungur þeirrar tölu sem 
tilgreind er í I. þætti. Ef upplýsingar frá föstum mælistöðvum eru einu upplýsingarnar skal halda úti a.m.k. einni 
vöktunarstöð. Ef þetta verður til þess að engin mælistöð er lengur á tilteknu svæði þar sem viðbótarmat fer fram 
skal tryggja með samræmingu við fjölda stöðva á nærliggjandi svæðum að unnt sé að meta styrk ósons með tilliti 
til settra langtímamarkmiða. Fjöldi stöðva til mælinga á bakgrunnsstyrk í dreifbýli skal vera 1 á hverja 
100 000 km2. 
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VI. VIÐAUKI 
 

MÆLINGAR Á FOREFNUM ÓSONS 
 
Markmið  
 
Meginmarkmið mælinga af þessum toga er að greina hvers kyns þróun í tengslum við forefni ósons, að kanna árangur 
af áætlunum sem miða að því að draga úr losun, kanna hvort upplýsingar um losun séu réttar og að tengja saman 
uppsprettur losunar og styrk mengunarefna. 
 
Annað markmið er að auka skilning á myndun ósons og dreifingu forefna þess, svo og hvernig beita megi 
ljósefnafræðilegum reiknilíkönum. 
 
 
E fn i  
 
Mælingar á forefnum ósons skulu a.m.k. ná til köfnunarefnisoxíða og viðeigandi, rokgjarnra, lífrænna efnasambanda. 
Eftirfarandi er skrá yfir rokgjörn, lífræn efnasambönd sem mælt er með að verði mæld: 
 

 
etan 
etýlen 
asetýlen 
própan 
própen 
n-bútan 
i-bútan 

1-búten 
trans-2-búten 
sis-2-búten 
1,3-bútadíen 
n-pentan 
i-pentan 
1-penten 
2-penten 

ísópren 
n-hexan 
i-hexan 
n-heptan 
n-oktan 
i-oktan 
bensen 
tólúen 

etýlbensen 
m+p-xýlen 
o-xýlen 
1,2,4-trímetýlbensen 
1,2,3- trímetýlbensen 
1,3,5- trímetýlbensen 
formaldehýð 
heildarvetniskolefni, önnur en metan 

 
T i lv í sunaraðfe rð i r  
 
Tilvísunaraðferðin, sem er tilgreind í tilskipun 1999/30/EB (1) eða í síðari löggjöf bandalagsins, gildir um 
köfnunarefnisoxíð. 
 
Hvert aðildarríki skal upplýsa framkvæmdastjórnina um þá aðferð sem það notaði við sýnatöku og mælingar á 
rokgjörnum, lífrænum efnasamböndum. Framkvæmdastjórnin skal láta fara fram samanburðarprófanir á aðferðum svo 
fljótt sem við verður komið og kanna möguleika á að ákvarða tilvísunaraðferðir vegna sýnatöku og mælinga á 
forefnum í því skyni að bæta samanburðarhæfi og nákvæmni mælinga í tengslum við endurskoðun þessarar 
tilskipunar í samræmi við 11. gr. 
 
S taðse tn ing  mæl i s töðva  
 
Mælingar skulu einkum gerðar í þéttbýli og úthverfum við allar vöktunarstöðvar sem eru settar upp í samræmi við 
kröfur tilskipunar 96/62/EB og teljast heppilegar í tengslum við framangreind markmið um vöktun. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 163, 29.6.1999, bls. 41. 
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VII. VIÐAUKI 
 

MARKMIÐ UM GÆÐI GAGNA OG SAMANTEKT Á NIÐURSTÖÐUM ÚR MATI Á LOFTGÆÐUM 
 
 
 
I. Markmið um gæði gagna 
 

Eftirfarandi markmið um gæði gagna, er varða leyfilega óvissu matsaðferða og lágmarkstímalengd og öflun 
mæligagna, eru sett til leiðbeiningar vegna áætlana um gæðatryggingu. 

 

 Fyrir óson, NO og NO2 

Samfelldar, fastar mælingar 
 
Óvissa í einstökum mælingum 
 
Lágmarksgagnaöflun 

 
 
15% 
 
90% að sumri 
75% að vetri 

Leiðbeinandi mælingar 
 
Óvissa í einstökum mælingum 
 
Lágmarksgagnaöflun 
 
Lágmarkstímalengd 

 
 
30% 
 
90% 
 
> 10% að sumri 

Reiknilíkan 
 
Óvissa 
 
1 klst. meðaltal (að degi) 
 
8 klst. daglegt hámarksgildi 

 
 
 
 
50% 
 
50% 

Hlutlægt mat 
 
Óvissa 

 
 
75% 

 
Óvissan (á 95% öryggisbili) í mæliaðferðum verður metin í samræmi við meginreglur í „Guide to the Expression 
of Uncertainty in Measurement“ (ISO 1993) eða aðferðir skv. ISO-staðli 5725-1 „Accuracy (trueness and 
precision) of measurement methods and results“ (1994) eða samsvarandi staðli. Hundraðshlutatölur um óvissu í 
töflunni eru gefnar upp sem meðalgildi einstakra mælinga á tímabilinu, sem markgildin og langtímamarkmiðin 
miðast við, með öryggisbilinu 95%. Túlka ber óvissu í tengslum við fastar mælingar þannig að þær gildi á 
styrksvæði viðkomandi viðmiðunargildis. 

 
Óvissa, tengd reiknilíkönum og hlutlægu mati, er skilgreind sem hámarksfrávik mældra og reiknaðra gilda fyrir 
styrk á tímabilinu, sem útreikningar á viðeigandi viðmiðunarmörkum miðast við, án tillits til tímasetninga í 
framvindu. 
 
„Tímalengd“ er skilgreind sem hundraðshluti þess tíma sem miðað er við þegar styrkur mengunarefnis er mældur 
í tengslum við ákvörðun á markgildinu. 
 
„Gagnaöflun“ er skilgreind sem hlutfall þess tíma, sem tækið skilar gildum gögnum, og þess tíma sem miðað er 
við þegar tölfræðilega færibreytan eða heildargildið er reiknað. 
 
Kröfur um lágmarksgagnaöflun og lágmarkstímalengd ná ekki til gagna sem glatast vegna reglubundinnar 
kvörðunar eða eðlilegs viðhalds tækjabúnaðarins. 

 
 
II. Niðurstöður úr mati á loftgæðum 
 

Eftirfarandi upplýsinga skal afla fyrir svæði eða þéttbýlisstaði þar sem aukið er við mæligögn með upplýsingum, 
fengnum með öðrum hætti en með mælingum: 

 
— lýsing á því mati sem fram fer, 

 
— sérstakar aðferðir sem eru notaðar ásamt tilvísun í lýsingar á hverri aðferð, 
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— hvaðan gögn og upplýsingar eru fengin, 

— lýsing á niðurstöðum, þ.m.t. óvissu, og síðast en ekki síst umfangi allra undirsvæða innan svæða eða 
þéttbýlisstaða þar sem styrkur er meiri en gildi í langtímamarkmiðum segja til um eða yfir markgildum, 

— í tengslum við langtímamarkmið eða markgildi, sem eru sett til að vernda heilbrigði manna, skal gefa upp 
hvaða íbúar geta orðið fyrir váhrifum vegna styrks sem er yfir viðmiðunarmörkum. 

 
Aðildarríkin skulu, þar sem því verður við komið, gera kort sem sýna styrkdreifingu innan hvers svæðis og 
þéttbýlisstaðar. 

 
III. Stöðlun 
 

Að því er varðar óson skal rúmmálið staðlað við eftirfarandi skilyrði hita og loftþrýstings: 293 K og 101,3 kPa. 
Að því er varðar köfnunarefnisoxíð gildir stöðlunin sem tilgreind er í tilskipun 1999/30/EB. 

 

 
 

VIII. VIÐAUKI 
 

TILVÍSUNARAÐFERÐ VIÐ GREININGU ÓSONS OG KVÖRÐUN Á MÆLITÆKJUM FYRIR ÓSON 
 
I. Tilvísunaraðferð við greiningu ósons og kvörðun á mælitækjum fyrir óson 
 

— Greiningaraðferð: ljósmæling sem byggist á útfjólubláum geislum (ISO FDIS 13964), 

— Kvörðunaraðferð: tilvísunarljósmælir fyrir útfjólublátt ljós (ISO FDIS 13964, VDI 2468, B1.6). 
 

Staðlasamtök Evrópu (CEN) vinna nú að stöðlun þessarar aðferðar. Þegar Staðlasamtökin hafa birt viðkomandi 
staðal verður aðferðin og tæknin, sem þar er lýst, tilvísunar- og kvörðunaraðferðin í þessari tilskipun. 
Aðildarríki er einnig heimilt að nota aðra aðferð, enda geti það sýnt fram að hún gefi niðurstöður sem svara til 
þeirra sem fást með framangreindu aðferðinni. 
 

II. Tilvísunaraðferðir fyrir reiknilíkön að því er varðar óson 
 

Ekki er unnt að tilgreina tilvísunaraðferðir fyrir reiknilíkön að svo stöddu. Hvers kyns breytingar, sem gerðar eru 
til að laga þennan lið að framförum á sviði vísinda og tækni, skulu samþykktar í samræmi við málsmeðferðina 
sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 13. gr. 

 

 
 
 


