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                                   TILSKIPUN RÁÐSINS 1999/30/EB            2002/EES/31/20 

frá 22. apríl 1999 

um viðmiðunargildi fyrir brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð og 
efnisagnir og blý í andrúmsloftinu(*) 

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 130. gr. s,  

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar- 
innar (2),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
189. gr. c í sáttmálanum (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Á grundvelli meginreglnanna í 130. gr. r í sátt-
málanum er í stefnu- og aðgerðaáætlun bandalagsins 
um umhverfi og sjálfbæra þróun (fimmta aðgerða-
áætlunin á sviði umhverfismála) (4) einkum horft til 
þess að koma á breytingum í löggjöf um mengunarefni 
í andrúmslofti. Í þeirri áætlun er mælt með að sett 
verði langtímamarkmið um gæði andrúmslofts. 

2) Skv. 129. gr. sáttmálans skulu kröfur um heilsuvernd 
vera þáttur í öðrum stefnumálum bandalagsins.  Skv. 
3. gr. o í sáttmálanum skulu aðgerðir bandalagsins 
einnig verða til þess að víðtækri heilsuvernd verði náð. 

3) Skv. 5. mgr. 4. gr. tilskipunar ráðsins 96/62/EB frá 
27. september 1996 um mat og stjórn á gæðum 
andrúmslofts (5) 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. 

4) Viðmiðunargildin, sem mælt er fyrir um í þessari 
tilskipun, eru lágmarkskröfur. Í samræmi við 130. gr. t 
í sáttmálanum geta aðildarríki viðhaldið strangari 
verndarráðstöfunum eða innleitt slíkar ráðstafanir. 
Strangari viðmiðunargildi skulu einkum innleidd til að 
vernda heilbrigði fólks í þjóðfélagshópum sem eru 

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 163, 29.6.1999, bls. 41, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 138/2001 frá  
9. nóvember 2001 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við  
EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
bandalaganna nr. 6, 24.1.2002, bls. 21. 

(1)  Stjtíð. EB C 9, 14.1.1998, bls. 6. 
(2)  Stjtíð. EB C 214, 10.7.1998, bls. 1. 
(3)  Álit Evrópuþingsins frá 13. maí 1998 (Stjtíð. EB C 167, 1.6.1998,  

bls. 103), sameiginleg afstaða ráðsins frá 24. september 1998 (Stjtíð. EB 
C 360, 23.11.1998, bls. 99) og ákvörðun Evrópuþingsins frá  
13. janúar 1999 (Stjtíð. EB C 104, 14.4.1999, bls. 44). 

(4)  Stjtíð. EB C 138, 17.5.1993, bls. 5. 
(5)  Stjtíð. EB L 296, 21.11.1996, bls. 55. 

sérlega viðkvæmir, svo sem barna og sjúklinga á 
sjúkrahúsum. Aðildarríki getur krafist þess að 
viðmiðunargildum verði náð fyrr en þær dagsetningar, 
sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun, segja til um. 

5) Vernda ber vistkerfi gegn skaðlegum áhrifum brenni-
steinsdíoxíðs. Vernda ber gróður gegn skaðlegum 
áhrifum köfnunarefnisoxíða. 

6) Ýmiss konar agnir geta haft margvísleg, skaðleg áhrif 
á heilbrigði manna. Sannast hefur að heilbrigði manna 
stafar meiri hætta af váhrifum vegna manngerðra agna 
í andrúmsloftinu en af þeim náttúrlegu ögnum sem þar 
er að finna. 

7) Í tilskipun 96/62/EB er sett fram krafa um að samdar 
verði aðgerðaáætlanir vegna svæða þar sem styrkur 
mengunarefna í andrúmslofti er yfir viðmiðunar-
gildum, að viðbættum tímabundnum vikmörkum sem 
unnt er að beita til að tryggja að viðmiðunargildunum 
verði náð á tilsettum tíma. Slíkar aðgerðaáætlanir og 
aðrar aðgerðir til skerðingar skulu, að svo miklu leyti 
sem þær snerta agnir, miða að því að draga úr styrk 
fíngerðra agna og vera liður í heildarskerðingu á styrk 
agna. 

8) Í tilskipun 96/62/EB er kveðið á um að tölulegar 
stærðir viðmiðunargilda og viðvörunarmörk 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 þegar þær forsendur, 
sem viðmiðunar- og viðvörunarmörk byggjast á, verða 
endurskoðaðar. 

9) Til að greiða fyrir endurskoðun þessarar tilskipunar 
árið 2003 skulu framkvæmdastjórnin og aðildarríkin 
íhuga að hvetja til rannsókna á áhrifum þeirra 
mengandi efna sem hér eru tilgreind, einkum brenni-
steinsdíoxíðs, köfnunarefnisdíoxíðs og köfnunarefnis-
oxíða, agna og blýs. 
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10) Staðlaðar, nákvæmar mæliaðferðir og almennar 
viðmiðanir um staðsetningu mælistöðva eru 
mikilvægur þáttur í mati á gæðum andrúmslofts ef afla 
skal sambærilegra upplýsinga hvaðanæva að úr 
bandalaginu. 

11) Í samræmi við 1. mgr. 12. gr. tilskipunar 96/62/EB 
tengjast þær breytingar, sem eru nauðsynlegar vegna 
aðlögunar að framförum á sviði vísinda og tækni, ef til 
vill eingöngu viðmiðunum og aðferðum, sem eru 
notaðar til að meta styrk brennisteinsdíoxíðs, köfn-
unarefnisdíoxíðs og köfnunarefnisoxíða, agna og blýs, 
eða nákvæmri tilhögun við að senda framkvæmda-
stjórninni upplýsingar og breytingarnar mega hvorki 
beint né óbeint leiða til þess að viðmiðunargildum eða 
viðvörunarmörkum verði breytt.  

12) Nýjustu upplýsingar um styrk brennisteinsdíoxíðs, 
köfnunarefnisdíoxíðs og köfnunarefnisoxíða, agna og 
blýs í andrúmslofti skulu ætíð vera aðgengilegar 
almenningi. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr. 

Markmið 

Markmiðin með þessari tilskipun eru að: 

ˈ setja viðmiðunargildi og viðvörunarmörk, eftir því sem 
við á, um styrk brennisteinsdíoxíðs, köfnunar-
efnisdíoxíðs og köfnunarefnisoxíða, agna og blýs í 
andrúmslofti sem miða að því að komast hjá, fyrirbyggja 
eða draga úr skaðlegum áhrifum á heilbrigði manna og 
umhverfið í heild, 

ˈ meta styrk brennisteinsdíoxíðs, köfnunarefnisdíoxíðs og 
köfnunarefnisoxíða, agna og blýs í andrúmslofti á 
grundvelli sameiginlegra aðferða og viðmiðana, 

ˈ afla nægilegra upplýsinga um styrk brennisteinsdíoxíðs, 
köfnunarefnisdíoxíðs og köfnunarefnisoxíða, agna og 
blýs í andrúmslofti og sjá til þess að þær séu 
aðgengilegar almenningi, 

ˈ viðhalda gæðum andrúmslofts þar sem þau eru mikil en 
bæta þau ella að því er varðar brennisteinsdíoxíð, köfn-
unarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð, agnir og blý. 

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. ,,mengunarstig“: styrkur mengunarefnis í andrúmslofti 
eða ákoma þess á yfirborð á ákveðnum tíma; 

4. ,,mat“: aðferð til að mæla, reikna út, spá fyrir um eða 
meta mengunarstig andrúmsloftsins; 

5. ,,viðmiðunargildi“: mengunarstig sem er ákvarðað á 
grundvelli vísindalegrar þekkingar í því skyni að komast 
hjá, fyrirbyggja eða draga úr skaðlegum áhrifum á 
heilbrigði manna og/eða á umhverfið í heild og sem skal 
nást innan tilskilinna tímamarka og má ekki fara yfir 
gildin eftir að þeim er náð; 

6. ,,viðvörunarmörk“: mengunarstig sem er ákvarðað 
þannig að ef farið er yfir það stafar heilbrigði manna 
hætta af váhrifum þótt þau vari skamman tíma og skulu 
aðildarríkin þá gera ráðstafanir tafarlaust eins og mælt er 
fyrir um í tilskipun 96/62/EB; 

7. ,,vikmörk“: ákveðinn hundraðshluti viðmiðunargilda, en 
fara má yfir viðmiðunargildin sem honum nemur í 
samræmi við þau skilyrði sem mælt er fyrir um í 
tilskipun 96/62/EB; 

8. ,,svæði“: hluti af yfirráðasvæði aðildarríkjanna sem þau 
hafa afmarkað; 

9. ,,þéttbýlisstaður“: svæði þar sem íbúafjöldi er yfir 
250 000 eða, ef fjöldi íbúa er 250 000 eða minni, sá 
þéttleiki byggðar á km² sem réttlætir að aðildarríkin meti 
og stjórni gæðum andrúmslofts; 

10. „köfnunarefnisoxíð“: summa köfnunarefnismónoxíðs og 
köfnunarefnisdíoxíðs reiknuð sem milljarðshlutar og 
gefin upp sem köfnunarefnisdíoxíð í míkrógrömmum á 
rúmmetra; 

11. „PM10“: agnir sem fara gegnum staðlað inntak sem með 
50% skilvirkni skilur frá agnir sem hafa loftfræðilegt 
þvermál 10 µm; 

12. „PM2,5“: agnir sem fara gegnum staðlað inntak sem með 
50% skilvirkni skilur frá agnir sem hafa loftfræðilegt 
þvermál 2,5 µm; 

13. „efri viðmiðunarmörk mats“: mörk sem eru tilgreind í 
V. viðauka en neðan þeirra er unnt að nota samþættar 
aðferðir, sem byggjast á mælingum og reiknilíkönum, til 
þess að meta gæði andrúmslofts í samræmi við 3. mgr. 
6. gr. tilskipunar 96/62/EB; 

14. „neðri viðmiðunarmörk mats“: mörk sem eru tilgreind í 
V. viðauka en neðan þeirra er unnt að nota aðferðir, sem 
byggjast annaðhvort eingöngu á reiknilíkönum eða 
hlutlægu mati, til þess að meta gæði andrúmslofts í 
samræmi við 4. mgr. 6. gr. tilskipunar 96/62/EB; 
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15. „náttúruatburður“: eldgos, jarðskjálftavirkni, jarðvarma-
virkni, óheftur eldur á opnu landi, stormar eða uppþyrlun 
eða flutningur náttúrlegra agna frá þurrum svæðum;  

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

3. gr. 

Brennisteinsdíoxíð 

1. Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að styrkur brennisteinsdíoxíðs í andrúmslofti, metinn 
í samræmi við 7. gr., fari ekki yfir þau viðmiðunargildi, sem 
mælt er fyrir um í I. lið I. viðauka, með hliðsjón af þeim 
dagsetningum sem eru tilgreindar þar. 

Vikmörkin, sem mælt er fyrir um í I. lið I. viðauka, skulu 
gilda í samræmi við 8. gr. tilskipunar 96/62/EB. 

2. Viðvörunarmörk fyrir styrk brennisteinsdíoxíðs í 
andrúmslofti eru þau sem mælt er fyrir um í II. lið 
I. viðauka. 

3. Til að leggja framkvæmdastjórninni lið við gerð 
skýrslunnar sem kveðið er á um í 10. gr. skulu aðildarríkin 
fram til 31. desember 2003, þegar því verður við komið, skrá 
tíu mínútna meðaltalsstyrk brennisteinsdíoxíðs á tilteknum 
mælistöðvum sem þau hafa valið og telja dæmigerðar um 
gæði lofts á byggðum svæðum sem eru nálægt upptökum og 
þar sem styrkur er mældur á hverri klukkustund. Samhliða 
því að lögð eru fram gögn um klukkustundarstyrk, í sam-
ræmi við 1. mgr. 11. gr. tilskipunar 96/62/EB, skulu 
aðildarríkin upplýsa framkvæmdastjórnina, að því er varðar 
þessar völdu mælistöðvar, um það hversu oft tíu mínútna 
styrkur hefur farið yfir  500 µg/m3, hversu marga daga það 
hefur gerst á almanaksárinu, hversu marga daga 
klukkustundarstyrkur brennisteinsdíoxíðs fór jafnframt yfir 
350 µg/m3 og hver er skráður tíu mínútna hámarksstyrkur. 

4. Aðildarríkin geta tilgreint svæði eða þéttbýlisstaði þar 
sem farið er yfir viðmiðunargildi fyrir brennisteinsdíoxíð, 
sem mælt er fyrir um í I. lið I. viðauka, vegna  
brennisteinsdíoxíðs af náttúrlegum uppruna í andrúmslofti. 
Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni skrá yfir öll 
slík svæði eða þéttbýlisstaði ásamt upplýsingum um styrk og 
upptök brennisteinsdíoxíðsins sem þar er að finna. Þegar 
aðildarríkin gera framkvæmdastjórninni grein fyrir þessu í 
samræmi við 1. mgr. 11. gr. tilskipunar 96/62/EB skulu þau 
leggja fram haldbær rök því til sönnunar að rekja megi öll 
tilvik, þar sem farið er yfir gildin, til náttúrlegra upptaka. 

Á slíkum svæðum og þéttbýlisstöðum er aðildarríkjunum 
eingöngu skylt að framkvæma aðgerðaáætlanir í samræmi 
við 3. mgr. 8. gr. tilskipunar 96/62/EB þar sem farið er yfir 

þau viðmiðunargildi, sem mælt er fyrir um í I. lið I. viðauka, 
vegna losunar af mannavöldum. 

4. gr. 

Köfnunarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð 

1. Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að styrkur köfnunarefnisdíoxíðs og, þar sem það á 
við, köfnunarefnisoxíðs í andrúmslofti, metinn í samræmi 
við 7. gr., fari ekki yfir þau viðmiðunargildi, sem mælt er 
fyrir um í I. lið I. viðauka, með hliðsjón af þeim 
dagsetningum sem eru tilgreindar þar. 

Vikmörkin, sem mælt er fyrir um í I. lið II. viðauka, skulu 
gilda í samræmi við 8. gr. tilskipunar 96/62/EB. 

2. Viðvörunarmörk fyrir styrk köfnunarefnisdíoxíðs í 
andrúmslofti eru þau sem mælt er fyrir um í II. lið 
II. viðauka. 

5. gr. 

Agnir 

1. Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að styrkur PM10 í andrúmslofti, metinn í samræmi 
við 7. gr., fari ekki yfir þau viðmiðunargildi, sem mælt er 
fyrir um í I. lið I. viðauka, með hliðsjón af þeim 
dagsetningum sem eru tilgreindar þar. 

Vikmörkin, sem mælt er fyrir um í I. lið III. viðauka, skulu 
gilda í samræmi við 8. gr. tilskipunar 96/62/EB. 

2. Aðildarríkin skulu sjá til þess að mælistöðvar verði 
settar upp og reknar til að afla gagna um styrk PM2,5.Hvert 
aðildarríki skal ákveða fjölda mælistöðva, þar sem styrkur 
PM2,5 er mældur, og velja stöðvunum stað þannig að 
mælingarnar gefi dæmigerða mynd af styrk PM2,5 innan 
aðildarríkisins. Sýnatökustaðirnir fyrir PM2,5 skulu, eftir því 
sem við verður komið, vera sameiginlegir þeim stöðum þar 
sem styrkur PM10 er mældur. 

Aðildarríkin skulu, innan níu mánaða frá lokum hvers árs, 
senda framkvæmdastjórninni reiknað meðaltal, miðgildið, 
hundraðshlutamark 98 og hámarksstyrkinn, sem reiknast  út 
frá mælingum á PM2,5, á hvaða tuttugu og fjögurra 
klukkustunda tímabili sem er á því ári. Hundraðshlutamarkið 
98 skal reiknað út í samræmi við aðferðina sem mælt er fyrir 
um í 4. lið I. viðauka við ákvörðun ráðsins 97/101/EB frá 
27. janúar 1997 um að taka upp gagnkvæm skipti á 
upplýsingum og gögnum frá netkerfum og einstökum 
stöðvum sem mæla loftmengun í aðildarríkjunum (1).

3. Aðgerðaáætlanir vegna PM10, sem komið er á fót í 
samræmi við 8. gr. tilskipunar 96/62/EB, og almennar 
aðgerðir, sem miða að því að draga úr styrk PM10, skulu 
einnig miða að því að draga úr styrk PM2,5.

(1) Stjtíð. EB L 35, 5.2.1997, bls. 14. 
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4.  Þar sem farið er yfir viðmiðunargildin fyrir styrk PM10

í andrúmslofti, sem mælt er fyrir um í I. lið III. viðauka og 
rekja má til náttúruatburða sem leiða til þess að styrkurinn 
verður marktækt umfram eðlilegan bakgrunnsstyrk í 
náttúrunni, skulu aðildarríkin upplýsa framkvæmdastjórnina 
um það í samræmi við 1. mgr. 11. gr. tilskipunar 96/62/EB 
og leggja fram haldbær rök því til sönnunar að þessi mikli 
styrkur verði rakinn til náttúruatburða. Í slíkum tilvikum er 
aðildarríkjunum eingöngu skylt að framkvæma 
aðgerðaáætlanir í samræmi við 3. mgr. 8. gr. tilskipunar 
96/62/EB þar sem farið er yfir þau viðmiðunargildi, sem 
mælt er fyrir um í I. lið III. viðauka, vegna annarra orsaka en 
þeirra sem raktar verða til náttúruatburða. 

5. Aðildarríkin geta tilgreint svæði eða þéttbýlisstaði þar 
sem farið er yfir viðmiðunargildi fyrir PM10, sem mælt er 
fyrir um í I. lið III. viðauka, vegna styrks PM10 í
andrúmsloftinu sem rekja má til þess að agnir þyrlast upp í 
kjölfar þess að vegir eru sandbornir á veturna. Aðildarríkin 
skulu senda framkvæmdastjórninni skrá yfir öll slík svæði 
eða þéttbýlisstaði ásamt upplýsingum um styrk og upptök 
PM10 sem þar er að finna. Þegar aðildarríkin gera 
framkvæmdastjórninni grein fyrir þessu í samræmi við 
1. mgr. 11. gr. tilskipunar 96/62/EB skulu þau leggja fram 
haldbær rök því til sönnunar að rekja megi öll tilvik, þar sem 
farið er yfir gildin, til uppþyrlunar agna og að gripið hafi 
verið til eðlilegra ráðstafana til að draga úr styrk þeirra. 

Á slíkum svæðum og þéttbýlisstöðum er aðildarríkjunum 
eingöngu skylt að framkvæma aðgerðaáætlanir í samræmi 
við 3. mgr. 8. gr. tilskipunar 96/62/EB þar sem farið er yfir 
þau viðmiðunargildi, sem mælt er fyrir um í I. lið 
III. viðauka, vegna styrks PM10 sem er ekki til kominn vegna 
sandburðar á vegi að vetrarlagi. 

6. gr. 

Blý 

Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að styrkur blýs í andrúmslofti, metinn í samræmi við 
7. gr., fari ekki yfir þau viðmiðunargildi, sem mælt er fyrir 
um í I. lið IV. viðauka, með hliðsjón af þeim dagsetningum 
sem eru tilgreindar þar. 

Vikmörkin, sem mælt er fyrir um í I. lið IV. viðauka, skulu 
gilda í samræmi við 8. gr. tilskipunar 96/62/EB. 

7. gr. 

Mat á styrk 

1. Efri og neðri viðmiðunarmörk mats fyrir brenni-
steinsdíoxíð, köfnunarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð, 
agnir og blý, að því er varðar 6. gr. tilskipunar 96/62/EB, eru 
þau sem mælt er fyrir um í I. lið V. viðauka. 

Í tengslum við beitingu fyrrnefndrar 6. gr. tilskipunar 
96/62/EB skal flokkun hvers svæðis eða þéttbýlisstaðar 
endurskoðuð að minnsta kosti á fimm ára fresti í samræmi 
við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í II. lið 
V. viðauka. Flokkunin skal endurskoðuð fyrr ef marktækar 
breytingar verða á starfsemi sem hefur áhrif á styrk 
brennisteinsdíoxíðs, köfnunarefnisdíoxíðs eða, þar sem það á 
við, köfnunarefnisoxíða, agna eða blýs í andrúmslofti. 

2. Við ákvörðun á staðsetningu sýnatökustaða vegna 
mælinga á brennisteinsdíoxíði, köfnunarefnisdíoxíði og 
köfnunarefnisoxíðum, ögnum og blýi í andrúmslofti skulu 
þær viðmiðanir gilda sem tilgreindar eru í VI. viðauka. 
Minnsti fjöldi sýnatökustaða vegna fastra mælinga á styrk 
hvers mengunarefnis skal vera sá sem mælt er fyrir um í 
VII. viðauka og þeir skulu valdir á hverju svæði eða 
þéttbýlisstað þar sem mælinga er þörf ef gögn úr föstum 
mælingum eru einu upplýsingarnar sem liggja fyrir um 
styrkinn þar. 

3. Fyrir svæði og þéttbýlisstaði, þar sem til viðbótar 
upplýsingum frá föstum mælistöðvum eru fyrirliggjandi 
upplýsingar úr öðrum áttum, svo sem úr skrám um losun, 
leiðbeinandi mælingum og reiknilíkönum um gæði lofts, 
skal fjöldi fastra mælistöðva, sem komið er fyrir, og 
staðupplausn annarra aðferða nægja til að unnt sé að ákvarða 
styrk mengunarefna í lofti í samræmi við I. lið VI. viðauka 
og I. lið VIII. viðauka. 

4. Á svæðum og þéttbýlisstöðum, þar sem mælinga er ekki 
krafist, má styðjast við reiknilíkön eða hlutlægar mats-
aðferðir. 

5. Tilvísunaraðferðir, sem notaðar eru við greiningu 
brennisteinsdíoxíðs, köfnunarefnisdíoxíðs og köfnunarefnis-
oxíða og við greiningu og sýnatöku vegna blýs, eru þær sem 
mælt er fyrir um í I., II. og III. lið IX. viðauka. 

Tilvísunaraðferðin, sem notuð er við sýnatöku og mælingu 
vegna PM10, er sú sem mælt er fyrir um í IV. lið IX. viðauka. 

Tilvísunaraðferðin, sem notuð er til bráðabirgða við 
sýnatöku og mælingu vegna PM2,5, er sú sem mælt er fyrir 
um í V. lið IX. viðauka. 

Tilvísunaraðferðin, sem notuð er við gerð reiknilíkans um 
gæði lofts, er sú sem mælt er fyrir um í VI. lið IX. viðauka. 

6. Aðildarríkin skulu upplýsa framkvæmdastjórnina um 
þær aðferðir, sem þau hafa notað við bráðabirgðamat á 
loftgæðum samkvæmt d-lið 1. mgr. 11. gr. tilskipunar 
96/62/EB, eigi síðar en átján mánuðum frá þeim degi sem 
þessi tilskipun tekur gildi. 

7. Hvers kyns breytingar, sem nauðsynlegar eru til að laga 
þessa grein og V. til IX. viðauka að framförum á sviði 
vísinda og tækni, skulu samþykktar í samræmi við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 12. gr. tilskipunar 
96/62/EB. 
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8. gr. 

Upplýsingar til almennings 

1. Aðildarríkin skulu tryggja að nýjustu upplýsingar um 
styrk brennisteinsdíoxíðs, köfnunarefnisdíoxíðs og 
köfnunarefnisoxíða, agna og blýs í andrúmslofti séu lagðar 
reglulega fyrir almenning sem og viðeigandi samtök, svo 
sem umhverfissamtök, neytendasamtök og samtök sem 
annast hagsmuni viðkvæmra hópa, og fyrir aðra viðeigandi 
aðila á sviði heilsugæslu, til dæmis fyrir tilstilli útvarps- og 
sjónvarpsstöðva, fréttamiðla, upplýsingaskilta eða tölvunet-
þjónustu. 

Upplýsingar um styrk brennisteinsdíoxíðs, köfnunar-
efnisdíoxíðs og agna í andrúmslofti skulu uppfærðar daglega 
hið minnsta og ef klukkustundargildi liggja fyrir um 
brennisteinsdíoxíð og köfnunarefnisdíoxíð skal uppfæra 
upplýsingarnar á hverri klukkustund ef því verður við 
komið. Upplýsingar um styrk blýs í andrúmslofti skulu 
uppfærðar á þriggja mánaða fresti. 

Slíkar upplýsingar skulu undir öllum kringumstæðum segja 
til um öll tilvik þar sem styrkurinn fer yfir viðmiðunargildin 
og viðvörunarmörkin á þeim meðaltíma sem mælt er fyrir 
um í I. til IV. viðauka. Þær skulu einnig fela í sér gróft mat 
að því er varðar viðmiðunargildi og viðvörunarmörk og 
segja á viðeigandi hátt til um áhrif á heilbrigði. 

2. Þegar áform eða áætlanir eru kynntar almenningi skv. 
3. mgr. 8. gr. tilskipunar 96/62/EB, meðal annars áform eða 
áætlanir sem um getur í 4. mgr. 3. gr. og 4. og 5. mgr. 5. gr. í 
þessari tilskipun, skulu aðildarríkin einnig kynna þær þeim 
samtökum sem um getur í 1. mgr. 

3. Þegar farið er yfir viðvörunarmörkin sem mælt er fyrir 
um í I. eða II. viðauka skulu þær upplýsingar, sem lagðar eru 
fyrir almenning, að minnsta kosti ná til þeirra atriða sem 
tilgreind eru í III. lið I. og II. viðauka. 

4. Upplýsingar til almennings og samtaka skv. 1. og 
3. mgr. skulu vera skýrar, auðskiljanlegar og aðgengilegar. 

9. gr. 

Niðurfellingar og bráðabirgðafyrirkomulag 

1. Tilskipun ráðsins 80/779/EBE frá 15. júlí 1980 um 
viðmiðunargildi og leiðbeiningargildi fyrir loftgæði  
varðandi brennisteinsdíoxíð og svifryk (1) falli úr gildi frá og  

(1) Stjtíð. EB L 229, 30.8.1980, bls. 30. 

með 19. júlí 2001 nema 1. gr., 1. mgr. 2. gr., 1. mgr. 3. gr., 
9. gr., 15. gr. og 16. gr. tilskipunar 80/779/EBE og 
I. viðauki, III. viðauki b og IV. viðauki við hana sem falli úr 
gildi frá og með 1. janúar 2005. 

2. Tilskipun ráðsins 82/884/EBE frá 3. desember 1982 um 
viðmiðunargildi fyrir blý í andrúmslofti (2) falli úr gildi frá 
og með 19. júlí 2001 nema 1. gr., 2. gr., 1. mgr. 3. gr., 7. gr., 
12. gr. og 13. gr. tilskipunar 82/884/EBE sem falli úr gildi 
frá og með 1. janúar 2005. 

3. Tilskipun ráðsins 85/203/EBE frá 7. mars 1985 um 
loftgæðastaðla fyrir köfnunarefnisdíoxíð (3) falli úr gildi frá 
og með 19. júlí 2001 nema fyrsti undirliður 1. mgr. 1. gr., 
fyrsti undirliður 2. mgr. 2. gr., 1. mgr. 3. gr., 5. gr., 9. gr., 
15. gr. og 16. gr. tilskipunar 85/203/EBE og I. viðauki við 
hana sem falli úr gildi frá og með 1. janúar 2010. 

4. Frá 19. júlí 2001 skulu aðildarríkin nýta sér gögn frá 
mælistöðvum og aðrar aðferðir við mat á gæðum lofts sem 
samræmast þessari tilskipun til þess að meta styrk 
brennisteinsdíoxíðs, köfnunarefnisdíoxíðs og blýs í 
andrúmslofti og afla gagna til að ganga úr skugga um að 
viðmiðunargildi, sem mælt er fyrir um í tilskipunum 
80/779/EBE, 82/884/EBE og 85/203/EBE, séu virt þar til 
viðmiðunargildin, sem mælt er fyrir um þessum tilskipunum, 
falla úr gildi.  

5. Frá 19. júlí 2001 geta aðildarríkin nýtt sér gögn frá 
mælistöðvum og aðrar aðferðir við mat á gæðum lofts sem 
samræmast þessari tilskipun að því er varðar PM10 til þess að 
meta styrk svifryks í því skyni að ganga úr skugga um að 
viðmiðunargildi fyrir heildarmagn svifryks, sem mælt er 
fyrir um í IV. viðauka við tilskipun 80/779/EBE, séu virt, en 
til að auka líkur á því að farið sé að þessum viðmiðunar-
gildum skal margfalda gögnin, sem þannig er aflað, með 
stuðlinum 1,2.  

6. Innan níu mánaða frá lokum hvers árs skulu 
aðildarríkin, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er 
fyrir um í 11. gr. tilskipunar 96/62/EB og þar til viðkomandi 
viðmiðunargildi falla úr gildi, upplýsa framkvæmdastjórnina 
um öll tilvik þar sem farið er yfir viðmiðunargildin, sem 
mælt er fyrir um í tilskipunum 80/779/EBE, 82/884/EBE og 
85/203/EBE, og um skráð gildi, ástæður þess að hvert tilvik 
var skráð og um þær ráðstafanir sem gripið er til í því skyni 
að koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig.  

7. Á þeim svæðum, þar sem aðildarríki telur nauðsynlegt 
að takmarka eða koma í veg fyrir fyrirsjáanlega aukningu 
mengunar af völdum brennisteinsdíoxíðs, köfnunarefnis-
oxíða eða svifryks, getur það stuðst áfram við 
leiðbeiningargildin um verndun vistkerfa sem mælt er fyrir 
um í II. viðauka við tilskipun 80/779/EBE og II. viðauka við 
tilskipun 85/203/EBE. 

(2) Stjtíð. EB L 378, 31.12.1982, bls. 15. 
(3) Stjtíð. EB L 87, 27.3.1985, bls. 1. 
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10. gr. 

Skýrsla og endurskoðun 

Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 31. desember 2003, 
leggja fyrir Evrópuþingið og ráðið skýrslu um reynsluna af 
beitingu þessarar tilskipunar og einkum um niðurstöður 
nýjustu vísindarannsókna sem varða áhrif á heilbrigði manna 
og vistkerfi sem verða fyrir váhrifum af völdum brenni-
steinsdíoxíðs, köfnunarefnisdíoxíðs og köfnunarefnisoxíða, 
hinna ýmsu þátta agna og blýs og um þá tækniþróun sem 
hefur átt sér stað, m.a. á sviði mælitækni og annarra aðferða 
við mat á styrk agna í andrúmsloftinu og ákomu agna og 
blýs á yfirborð. 

Til að viðhalda víðtækri heilsu- og umhverfisvernd og með 
hliðsjón af reynslunni sem hefur fengist við beitingu 
þessarar tilskipunar í aðildarríkjunum, einkum að því er 
varðar skilyrðin sem gilda um mælingar og mælt er fyrir um 
í VI. viðauka, skulu tillögur um breytingar á þessari 
tilskipun, eftir því sem við á, fylgja framangreindri skýrslu. 
Framkvæmdastjórnin mun einkum kanna viðmiðunargildin 
að því er varðar annan áfanga fyrir PM10 með það í huga að 
lögbjóða þau og mun meta hvort staðfesta eigi viðmiðunar-
gildi eða breyta þeim að því er varðar annan áfanga og fyrsta 
áfanga ef það á við. Auk þess mun framkvæmdastjórnin 
íhuga sérstaklega að setja viðmiðunargildi fyrir PM2,5 eða 
mismunandi þætti agna, eftir því sem við á. Framkvæmda-
stjórnin mun enn fremur kanna árleg viðmiðunargildi með 
tilliti til heilsuverndar að því er varðar köfnunarefnisdíoxíð 
og leggja fram tillögu um staðfestingu eða breytingu á þeim 
gildum. Hún mun einnig kanna klukkustundar-
viðmiðunargildi fyrir köfnunarefnisdíoxíð með hliðsjón af 
viðmiðunarreglum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og 
íhuga hvort staðfesta skuli þau gildi eða breyta þeim. 

Framkvæmdastjórnin mun einnig meta hvort setja megi við-
vörunarmörk, sem samræmast gildum fyrir önnur mengunar-
efni í þessari tilskipun, fyrir PM10, PM2,5 eða sérstaka þætti 
agna, eftir því sem við á. 

11. 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. 

12. gr. 

Framkvæmd 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 19. júlí 
2001. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í 
stað. 

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

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

13. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

14. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Lúxemborg 22. apríl 1999. 

Fyrir hönd ráðsins, 

W. MÜLLER 

forseti. 
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I. VIÐAUKI

VIÐMIÐUNARGILDI OG VIÐVÖRUNARMÖRK FYRIR BRENNISTEINSDÍOXÍÐ

I. Viðmiðunargildi fyrir brennisteinsdíoxíð

Gefa verður viðmiðunargildin upp í µg/m3. Rúmmálið skal staðlað við hitann 293 ¯K og loftþrýstinginn 101,3 
kPa.

 Meðaltími Viðmiðunargildi Vikmörk 

Dagurinn þegar 
viðmiðunargildi eiga að 

hafa náðst 

1.   Klukkustundarvið-
miðunargildi að 
því er varðar 
heilsuvernd 
manna 

1 klukkustund 350 µg/m3, sem 
ekki má fara 
yfir oftar en 24 
sinnum á 
almanaksári 

150 µg/m3 (43%) 
við gildistöku þess-
arar tilskipunar en 
skerðist 1. janúar 
2001 og síðan á tólf 
mánaða fresti um 
jafnan hundraðs-
hluta þannig að 
markið 0% náist 
1. janúar 2005 

1. janúar 2005 

2.   Sólarhringsvið-
miðunargildi að 
því er varðar 
heilsuvernd 
manna 

24 klukkustundir 125 µg/m3 sem 
ekki má fara 
yfir oftar en 
þrisvar sinnum 
á almanaksári 

Engin 1. janúar 2005 

3. Viðmiðunargildi 
að því er varðar 
vernd vistkerfa 

Almanaksár og 
vetur (1. október 
til 31. mars) 

20 µg/m3 Engin 19. júlí 2001 

II. Viðvörunarmörk fyrir brennisteinsdíoxíð

500 µg/m3, mælt þrjár klukkustundir í röð á stöðum sem gefa dæmigerða mynd af loftgæðum á að minnsta kosti 
100 km2 svæði eða á öllu svæðinu eða þéttbýlisstaðnum, eftir því hvort er smærra. 

III. Lágmarksupplýsingar sem veita ber almenningi þegar farið er yfir viðvörunarmörk fyrir 
brennisteinsdíoxíð

Upplýsingar, sem veittar eru almenningi, skulu að minnsta kosti fela í sér eftirfarandi: 

— dagsetningu, tímasetningu og stað þar sem þetta varð og orsakir þess ef þær eru þekktar; 

— spár um: 

— breytingar í styrk (framför, kyrrstaða, afturför) ásamt orsökum þessara breytinga, 

— það landsvæði sem um er að ræða, 

— tímalengd; 

— hvaða þjóðfélagshópar eru sérstaklega viðkvæmir; 

— varúðarráðstafanir sem viðkvæmir þjóðfélagshópar skulu grípa til. 
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II. VIÐAUKI

VIÐMIÐUNARGILDI FYRIR KÖFNUNAREFNISDÍOXÍÐ (NO2) OG KÖFNUNAREFNISOXÍÐ (NOx) OG 
VIÐVÖRUNARMÖRK FYRIR KÖFNUNAREFNISDÍOXÍÐ  

I. Viðmiðunargildi fyrir köfnunarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð

Gefa verður viðmiðunargildin upp í µg/m3. Rúmmálið skal staðlað við hitann 293 ¯K og loftþrýstinginn 101,3 
kPa.

 Meðaltími Viðmiðunargildi Vikmörk 
Dagurinn þegar 

viðmiðunargildi eiga að 
hafa náðst 

1. Klukkustundarvið-
miðunargildi að því 
er varðar heilsuvernd 
manna 

1 klukkustund 200 µg/m3 NO2

sem ekki má 
fara yfir oftar en 
18 sinnum á 
almanaksári 

50% við gildistöku 
þessarar tilskipunar 
en skerðist 1. janúar 
2001 og síðan á tólf 
mánaða fresti um 
jafnan hundraðs-
hluta þannig að 
markið 0% náist 
1. janúar 2010 

1. janúar 2010 

2. Sólarhringsviðmið-
unargildi að því er 
varðar heilsuvernd 
manna 

Almanaksár 40 µg/m3 NO2 50% við gildistöku 
þessarar tilskipunar 
en skerðist 1. janúar 
2001 og síðan á tólf 
mánaða fresti um 
jafnan hundraðshluta 
þannig að markið 0% 
náist 1. janúar 2010 

1. janúar 2010 

3. Viðmiðunargildi að 
því er varðar  gróð-
urvernd

Almanaksár 30 µg/m3 NOx Engin 19. júlí 2001 

II. Viðvörunarmörk fyrir köfnunarefnisdíoxíð

400 µg/m3, mælt þrjár klukkustundir í röð á stöðum sem gefa dæmigerða mynd af loftgæðum á að minnsta kosti 
100 km2 svæði eða á öllu svæðinu eða þéttbýlisstaðnum, eftir því hvort er smærra. 

III. Lágmarksupplýsingar sem veita ber almenningi þegar farið er yfir viðvörunarmörk fyrir 
köfnunarefnisdíoxíð

Upplýsingar, sem veittar eru almenningi, skulu að minnsta kosti fela í sér eftirfarandi: 

— dagsetningu, tímasetningu og stað þar sem þetta varð og orsakir þess ef þær eru þekktar; 

— spár um: 

— breytingar í styrk (framför, kyrrstaða, afturför) ásamt orsökum þessara breytinga, 

— það landsvæði sem um er að ræða, 

— tímalengd; 

— hvaða þjóðfélagshópar eru sérstaklega viðkvæmir; 

— varúðarráðstafanir sem viðkvæmir þjóðfélagshópar skulu grípa til. 
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III. VIÐAUKI

VIÐMIÐUNARGILDI FYRIR AGNIR (PM10)

 Meðaltími Viðmiðunargildi Vikmörk 
Dagurinn þegar 

viðmiðunargildi eiga að 
hafa náðst 

1. ÁFANGI 

1. Sólarhringsviðmiðunar-
gildi að því er varðar 
heilsuvernd manna 

24 klukkustundir 50 µg/m3 PM10 sem ekki má 
fara yfir oftar en 35 sinnum á 
almanaksári 

50% við gildistöku þessarar 
tilskipunar en skerðist 
1. janúar 2001 og síðan á tólf 
mánaða fresti um jafnan 
hundraðshluta þannig að 
markið 0% náist 1. janúar 
2005 

1. janúar 2005 

2. Ársviðmiðunargildi að því 
er varðar heilsuvernd 
manna 

Almanaksár 40 µg/m3 PM10 20% við gildistöku þessarar 
tilskipunar en skerðist 
1. janúar 2001 og síðan á tólf 
mánaða fresti um jafnan 
hundraðshluta þannig að 
markið 0% náist 1. janúar 
2005 

1. janúar 2005 

2. ÁFANGI (1)

1. Sólarhringsviðmiðunar-
gildi að því er varðar 
heilsuvernd manna 

24 klukkustundir 50 µg/m3 PM10 sem ekki má 
fara yfir oftar en 7 sinnum á 
almanaksári 

Skulu ákvörðuð á grundvelli 
gagna og jafngilda viðmiðun-
argildum fyrir 1. áfanga 

1. janúar 2010 

2. Ársviðmiðunargildi að því 
er varðar heilsuvernd 
manna 

Almanaksár 20 µg/m3 PM10 50% 1. janúar 2005 en 
skerðist á tólf mánaða fresti 
um jafnan hundraðshluta 
þannig að markið 0% náist 
1. janúar 2010 

1. janúar 2010 

(1) Leiðbeinandi viðmiðunargildi sem skulu endurskoðuð í ljósi frekari upplýsinga um áhrif á heilbrigði og umhverfi, hvað er tæknilega framkvæmanlegt og þá 
reynslu sem fengist hefur í aðildarríkjunum við beitingu viðmiðunargilda fyrir 1. áfanga.



27. 6. 2002 Nr. 31/107EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB 

IV. VIÐAUKI 

VIÐMIÐUNARGILDI FYRIR BLÝ 

 Meðaltími Viðmiðunargildi Vikmörk Dagurinn þegar viðmiðunargildi 
eiga að hafa náðst 

Ársviðmiðunargildi 
að því er varðar 
heilsuvernd manna 

Almanaksár 0,5 µg/m3 (1)  100% við gildistöku 
þessarar tilskipunar en 
skerðist 1. janúar 2001 og 
síðan á tólf mánaða fresti 
um jafnan hundraðshluta 
þannig að markið 0% náist 
1. janúar 2005 eða 1. janúar 
2010 í næsta nágrenni 
sérstakra punktupptaka sem 
upplýsa skal  framkvæmda-
stjórnina um 

1. janúar 2005 eða 1. janúar 
2010 í næsta nágrenni 
sérstakra upptaka frá iðnaði 
á svæðum sem hafa verið 
menguð áratugum saman 
vegna iðnrekstrar. Tilkynna 
skal framkvæmdastjórninni 
um þessi upptök eigi síðar 
en 19. júlí 2001 (2). Frá 
1. janúar 2005 skulu við-
miðunargildin í slíkum til-
vikum  vera 1,0 µg/m3.

(1) Við endurskoðun þessarar tilskipunar, sem mælt er fyrir um í 10. gr., skal meta hvort bæta skuli við viðmiðunargildum fyrir 
ákomu eða hvort slík gildi komi í stað viðmiðunargilda í næsta nágrenni punktupptaka. 

(2) Slíkri tilkynningu skal fylgja viðeigandi rökstuðningur. Svæðið, þar sem hærri viðmiðunargildi gilda, má ekki ná lengra en 
1 000 m frá þeim sérstöku upptökum sem að framan greinir. 
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V. VIÐAUKI 

ÁKVÖRÐUN KRAFNA VEGNA MATS Á STYRK BRENNISTEINSDÍOXÍÐS, KÖFNUNAREFNISDÍOXÍÐS 
(NO2) OG KÖFNUNAREFNISOXÍÐA (NOx), AGNA (PM10) OG BLÝS Í ANDRÚMSLOFTI Á TILTEKNU SVÆÐI 

EÐA ÞÉTTBÝLISSTAÐ

I. Efri og neðri viðmiðunarmörk mats

Eftirfarandi efri og neðri viðmiðunarmörk mats gilda: 

a) BRENNISTEINSDÍOXÍÐ 

 Heilsuvernd Verndun vistkerfa 

Efri viðmiðunarmörk mats 60% af sólarhringsviðmið-
unargildum (75 µg/m3 sem ekki 
má fara yfir oftar en þrisvar 
sinnum á hverju almanaksári) 

60% af viðmiðunargildum að vetri 
(12 µg/m3)

Neðri viðmiðunarmörk mats 40% af sólarhringsviðmiðunar-
gildum (50 µg/m3 sem ekki má 
fara yfir oftar en þrisvar sinnum 
á hverju almanaksári) 

40% af viðmiðunargildum að vetri 
(8 µg/m3)

b) KÖFNUNAREFNISDÍOXÍÐ OG KÖFNUNAREFNISOXÍÐ 

Klukkustundarviðmiðunargildi 
að því er varðar heilsuvernd 

manna 
(NO2)

Ársviðmiðunargildi að því er 
varðar heilsuvernd manna 

(NO2)

Ársviðmiðunargildi að því er 
varðar gróðurvernd 

(NOx)

Efri viðmiðunarmörk mats 70% af viðmiðunar-
gildum (140 µg/m3 sem 
ekki má fara yfir oftar 
en 18 sinnum á hverju 
almanaksári) 

80% af viðmiðunargildi 
(32 µg/m3)

80% af viðmiðunar-
gildum (24 µg/m3)

Neðri viðmiðunarmörk 
mats 

50% af viðmiðunar-
gildum (100 µg/m3 sem 
ekki má fara yfir oftar 
en 18 sinnum á hverju 
almanaksári) 

65% af viðmiðunar-
gildum 
(26 µg/m3)

65% af viðmiðunar-
gildum 
(19,5 µg/m3)

c) AGNIR 

Eftirfarandi efri og neðri viðmiðunarmörk mats fyrir PM10 byggjast á leiðbeinandi viðmiðunargildum fyrir 
1. janúar 2010. 

 Sólarhringsmeðaltal Ársmeðaltal 

Efri viðmiðunarmörk mats 60% af viðmiðunargildum 
(30 µg/m3 sem ekki má fara yfir 
oftar en sjö sinnum á hverju 
almanaksári) 

70% af viðmiðunargildum
(14 µg/m3)

Neðri viðmiðunarmörk mats 40% af viðmiðunargildum 
(20 µg/m3 sem ekki má fara yfir 
oftar en sjö sinnum á hverju 
almanaksári) 

50% af viðmiðunargildum
(10 µg/m3)
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d) BLÝ 

 Ársmeðaltal 

Efri viðmiðunarmörk mats 70% af viðmiðunargildum (0,35 µg/m3)

Neðri viðmiðunarmörk mats 50% af viðmiðunargildum (0,25 µg/m3)

II. Ákvörðun á því hvort farið er yfir efri og neðri viðmiðunarmörk mats 

Ákvarða verður hvort farið hefur verið yfir efri eða neðri viðmiðunarmörk mats á grundvelli styrks á 
undangengnum fimm árum ef fyrir liggja fullnægjandi gögn. Líta ber svo á að farið hafi verið yfir 
viðmiðunarmörk mats ef farið er yfir þau á þessum fimm árum að minnsta kosti þrisvar sinnum oftar en heimilt er 
á hverju ári.

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 efri og neðri viðmiðunarmörk mats. 
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VI. VIÐAUKI 

STAÐSETNING SÝNATÖKUSTAÐA VEGNA MÆLINGA Á STYRK BRENNISTEINSDÍOXÍÐS, 
 KÖFNUNAREFNISDÍOXÍÐS OG KÖFNUNAREFNISOXÍÐA, AGNA (PM10) OG BLÝS Í ANDRÚMSLOFTI

Taka skal tillit til eftirfarandi þátta við fastar mælingar. 

I. Val sýnatökustaðar 

a) Heilsuvernd

Ef sýnatökustaðir varða heilsuvernd skulu þeir valdir þannig að þeir veiti upplýsingar um:  

i) þá staði innan svæða og þéttbýlisstaða þar sem styrkurinn er mestur og líklegast er að íbúarnir verði fyrir 
beinum eða óbeinum váhrifum á tíma sem telst marktækur með tilliti til meðaltíma viðmiðunargildisins 
eða -gildanna, 

ii) styrk á öðrum stöðum innan svæðanna og þéttbýlisstaðanna sem eru dæmigerðir fyrir þau váhrif sem 
allur þorri íbúanna verður fyrir. 

Sýnatökustaðir skulu að öllu jöfnu valdir þannig að mælingarnar segi ekki eingöngu til um allra nánasta 
nærumhverfi þeirra. Þeirri viðmiðunarreglu skal fylgt að sýnatökustaður sé þannig valinn að hann gefi 
dæmigerða mynd af loftgæðum á svæðinu umhverfis sem er að minnsta kosti 200 m2, þar sem umferð er 
mikil, og nokkrir ferkílómetrar þar sem byggð er.

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

Ef þörf krefur vegna heilsuverndarsjónarmiða skal velja sýnatökustaði á eyjum. 

b) Verndun vistkerfa og gróðurs

Ef sýnatökustaðir varða verndun vistkerfa eða gróðurs skulu þeir vera í meira en 20 km fjarlægð frá 
þéttbýlisstöðum eða í meira en 5 km fjarlægð frá öðrum byggðum svæðum, iðjuverum eða hraðbrautum. 
Þeirri viðmiðunarreglu skal fylgt að sýnatökustaður sé þannig valinn að hann gefi dæmigerða mynd af 
loftgæðum á svæðinu umhverfis sem er að minnsta kosti 1000 km2. Aðildarríki er heimilt að kveða á um að 
sýnatökustaður sé valinn nær en að framan greinir eða hann sé dæmigerður fyrir gæði lofts á minna svæði, að 
teknu tilliti til landfræðilegra skilyrða.

Meta skal hvort þörf er á að meta gæði lofts á eyjum. 

II. Uppsetning sýnatökubúnaðar 

Eftirfarandi meginreglum skal fylgt eftir því sem við verður komið: 

— flæðið við inntak sýnatökunemans skal vera óhindrað án nokkurra tálma sem hafa áhrif á loftflæðið í 
nágrenni sýnatökubúnaðarins (að öllu jöfnu í nokkurra metra fjarlægð frá byggingum, svölum, trjám eða öðru 
sem hindrar og að minnsta kosti 0,5 m frá næstu byggingu ef um er að ræða sýnatökustað sem á að gefa 
dæmigerða mynd af loftgæðum við byggingarlínu); 

— að öllu jöfnu skal inntak sýnatökubúnaðar vera frá 1,5 m (innöndunarhæð) og að 4 m hæð yfir jörðu. Hærri 
staðsetning (allt að 8 m) getur verið nauðsynleg við tilteknar aðstæður. Ef sýnatökustaðnum er ætlað að gefa 
dæmigerða mynd af stóru svæði getur jafnvel verið heppilegt að velja enn meiri hæð;

— inntakið skal ekki vera í næsta nágrenni við mengunarupptök svo að komast megi hjá því að taka beint inn 
mengunarefni sem hafa ekki blandast andrúmsloftinu; 

— útblástursfrárás sýnatökubúnaðarins skal komið fyrir þannig að komast megi hjá því að útblástursloft 
sýnatökubúnaðarins berist að sýnatökuinntakinu; 
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— staðsetning sýnatökubúnaðar á umferðarsvæðum: 

— sýnatökustaðir fyrir öll mengunarefni skulu vera a.m.k. í 25 m fjarlægð frá útjaðri vegamóta mikilla 
umferðaræða og a.m.k. í 4 m fjarlægð frá miðju næstu akreinar, 

— við mælingar á köfnunarefnisdíoxíði skal inntak ekki vera í meira en 5 m fjarlægð frá gangstéttarbrún, 

— við mælingar á ögnum og blýi skal inntaki komið fyrir þannig að það gefi dæmigerða mynd af loftgæðum 
við byggingarlínu. 

Einnig má taka tillit til eftirfarandi þátta: 

ˈ truflandi mengunarupptaka, 

ˈ öryggis, 

ˈ aðgengileika, 

ˈ aðgangs að rafmagni og símafjarskiptum, 

ˈ hve áberandi sýnatökubúnaðurinn er í umhverfinu, 

ˈ öryggis almennings og rekstraraðila, 

ˈ kosta sem fylgja því að setja upp sameiginlega sýnatökustaði fyrir mismunandi mengunarefni,  

ˈ 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 haldist gildar. 
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VII. VIÐAUKI 

VIÐMIÐANIR FYRIR ÁKVÖRÐUN Á LÁGMARKSFJÖLDA SÝNATÖKUSTAÐA VEGNA FASTRA MÆLINGA Á 
STYRK BRENNISTEINSDÍOXÍÐS (SO2), KÖFNUNAREFNISDÍOXÍÐS (NO2) OG KÖFNUNAREFNISOXÍÐA, AGNA OG  

BLÝS Í ANDRÚMSLOFTI 

I. Lágmarksfjöldi sýnatökustaða vegna fastra mælinga sem gerðar eru til að meta hvort viðmiðunargildi 
vegna heilsuverndar manna og viðvörunarmörk á svæðum og þéttbýlisstöðum, þar sem einu 
upplýsingarnar eru gögn úr föstum mælingum, séu virt 

a) Dreifð upptök

Íbúafjöldi þéttbýlisstaðar eða 
svæðis (í þúsundum) Ef styrkur fer yfir efri 

viðmiðunarmörk mats 

Ef hámarksstyrkur er milli efri 
og neðri viðmiðunarmarka 

mats 

Við mælingar á SO2 og NO2 á 
þéttbýlisstöðum þar sem 

hámarksstyrkur er undir neðri 
viðmiðunarmörkum mats 

0–250 1 1 á ekki við 

250–499 2 1 1 

500–749 2 1 1 

750–999 3 1 1 

1 000–1 499 4 2 1 

1 500–1 999 5 2 1 

2 000–2 749 6 3 2 

2 750–3 749 7 3 2 

3 750–4 749 8 4 2 

4 750–5 999 9 4 2 

> 6 000 10 5 3 

Fyrir NO2 og agnir: nái 
að minnsta kosti til 
einnar stöðvar í þéttbýli 
og annarrar á umferðar-
svæði

b) Punktupptök

Við mat á mengun í nánd við punktupptök skal reikna fjölda sýnatökustaða vegna fastra mælinga þannig að 
tillit sé tekið til losunarþéttni, líklegrar dreifingar loftmengunar og þeirra váhrifa sem líklegt er að fólk verði 
fyrir.
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II. Lágmarksfjöldi sýnatökustaða vegna fastra mælinga sem gerðar eru til að meta hvort viðmiðunargildi 
vegna verndunar vistkerfa eða gróðurs á öðrum svæðum en þéttbýlisstöðum séu virt. 

Ef hámarksstyrkur fer yfir efri viðmiðunarmörk mats Ef hámarksstyrkur er milli efri og neðri viðmiðunarmarka mats

1 stöð á hverjum 20 000 km2 1 stöð á hverjum 40 000 km2

Á eysvæðum skal reikna fjölda sýnatökustaða vegna fastra mælinga þannig að tillit sé tekið til líklegrar dreifingar 
loftmengunar og hugsanlegra váhrifa á vistkerfi og gróður. 
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VIII. 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 tilskilda nákvæmni matsaðferða, lágmarkstímalengd og öflun 
mæligagna, eru sett til leiðbeiningar vegna áætlana um gæðatryggingu. 

Brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnisdíoxíð 
og köfnunarefnisoxíð Agnir og blý  

Samfelldar mælingar 

Nákvæmni 

Lágmarksgagnaöflun 

15%

90%

25%

90%

Leiðbeinandi mælingar 

Nákvæmni 

Lágmarksgagnaöflun 

Lágmarkstímalengd 

25%

90%

14% (ein mæling vikulega af 
handahófi, dreift jafnt yfir árið, 
eða 8 vikur, dreift jafnt yfir árið) 

50%

90%

14% (ein mæling vikulega af 
handahófi, dreift jafnt yfir árið, eða 
8 vikur, dreift jafnt yfir árið) 

Reiknilíkan 

Nákvæmni: 

Klukkustundarmeðaltal 

Dagsmeðaltal 

Ársmeðaltal 

50%-60% 

50%

30%

Hefur ekki verið ákvarðað (1)

50%

Hlutlægt mat 

Nákvæmni: 75% 100%

(1) Hvers kyns breytingar, sem nauðsynlegar 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. 12. gr. tilskipunar 96/62/EB. 

Nákvæmni mælinga er skilgreind eins og mælt er fyrir um í „Guide to the Expression of Uncertainty of 
Measurements“ (ISO 1993) eða í ISO 5725-1 „Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and 
results“ (1994).Hundraðshlutatölurnar í töflunni hér að framan eru meðalgildi einstakra mælinga á tímabilinu, 
sem viðmiðunargildin miðast við, með öryggisbilinu 95% (bjagi + tvöfalt staðalfrávik). Túlka ber nákvæmni í 
tengslum við samfelldar mælingar þannig að hún eigi við um svæði viðkomandi viðmiðunargildis.

Nákvæmni tengd reiknilíkönum og hlutlægu mati er skilgreind sem hámarksfrávik mældra og reiknaðra gilda 
fyrir styrk á tímabilinu, sem viðmiðunargildin miðast við, án tillits til tímasetninga í framvindu. 

Kröfur um lágmarksgagnaöflun og lágmarkstímalengd ná ekki til gagna sem glatast vegna reglulegrar kvörðunar 
eða eðlilegs viðhalds tækjabúnaðarins. 

Í undantekningartilvikum er aðildarríkjunum heimilt að beita slembimælingum í stað samfelldra mælinga fyrir 
agnir og blý, að því tilskildu að þau geti sýnt framkvæmdastjórninni fram á að nákvæmnin innan 95% 
öryggisbilsins, að því er varðar samfellda vöktun, sé undir 10%. Slembisýnataka verður að dreifast jafnt yfir árið.
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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, eða þar sem slíkar upplýsingar eru þær einu sem stuðst er við í 
mati á loftgæðum: 

— lýsing á því mati sem fram fer, 

— sérstakar aðferðir sem eru notaðar ásamt tilvísun í lýsingar á hverri aðferð, 

— hvaðan gögn og upplýsingar eru fengin, 

— lýsing á niðurstöðum, þar á meðal á nákvæmni og einkum lýsing á umfangi hvers svæðis eða, ef það á við, 
lengd vegar innan svæðisins eða þéttbýlisstaðarins þar sem styrkur fer yfir viðmiðunargildi eða, ef sú er 
raunin, viðmiðunargildi að viðbættum viðeigandi vikmörkum, og lýsing á hverju svæði þar sem styrkurinn fer 
yfir efri eða neðri viðmiðunarmörk mats, 

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

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

III. Stöðlun 

Rúmmálið, að því er varðar brennisteinsdíoxíð og köfnunarefnisoxíð, skal staðlað við hitann 293° K og 
loftþrýstinginn 101,3 kPa. 
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IX. VIÐAUKI 

TILVÍSUNARAÐFERÐIR VIÐ MAT Á STYRK BRENNISTEINSDÍOXÍÐS, KÖFNUNAREFNISDÍOXÍÐS OG 
KÖFNUNAREFNISOXÍÐA, AGNA (PM10 OG PM2,5) OG BLÝS 

I. Tilvísunaraðferð við greiningu á brennisteinsdíoxíði 

ISO/FDIS 10498 (uppkast að staðli) Ambient air — determination of sulphur dioxide — ultraviolet 
fluorescence method. 

Aðildarríki er heimilt að nota aðra aðferð, enda geti það sýnt fram á að hún gefi niðurstöður sem svara til 
þeirra sem fást með framangreindu aðferðinni. 

II. Tilvísunaraðferð við greiningu á köfnunarefnisdíoxíði og köfnunarefnisoxíðum:

ISO 7996: 1985: Ambient air — determination of the mass concentrations of nitrogen oxides — 
chemiluminescence method. 

Aðildarríki er heimilt að nota aðra aðferð, enda geti það sýnt fram á að hún gefi niðurstöður sem svara til 
þeirra sem fást með framangreindu aðferðinni. 

III.A Tilvísunaraðferð við sýnatöku að því er varðar blý 

Tilvísunaraðferðin við sýnatöku á blýi er sú sem lýst er í viðaukanum við tilskipun 82/884/EBE þar til 
viðmiðunargildið í IV. viðauka við þessa tilskipun hefur náðst, en þá verður tilvísunaraðferðin fyrir PM10 sú 
sem mælt er fyrir um í IV. lið þessa viðauka. 

Aðildarríki er heimilt að nota aðra aðferð, enda geti það sýnt fram á að hún gefi niðurstöður sem svara til 
þeirra sem fást með framangreindu aðferðinni. 

III.B Tilvísunaraðferð við greiningu að því er varðar blý: 

ISO 9855: 1993 Ambient air — Determination of the particulate lead content of aerosols collected in filters.
Aðferð sem byggist á frumeindagleypnimælingu (atomic absorption spectroscopy). 

Aðildarríki er heimilt að nota aðra aðferð, enda geti það sýnt fram að hún gefi niðurstöður sem svara til þeirra 
sem fást með framangreindu aðferðinni. 

IV. Tilvísunaraðferð við sýnatöku og mælingar að því er varðar PM10

Tilvísunaraðferðin við sýnatöku og mælingar á PM10 er sú sem lýst er í EN 12341 „Air Quality — Field Test 
Procedure to Demonstrate Reference Equivalence of Sampling Methods for the PM10 fraction of particulate 
matter“.Mælingaraðferðin byggist á því að safna PM10-þætti agna í andrúmslofti í síur og ákvarða massa með 
þyngdarmælingu. 

Aðildarríki er heimilt að nota aðra aðferð, enda geti það sýnt fram á að hún gefi niðurstöður sem svara til 
þeirra sem fást með framangreindu aðferðinni, eða aðra aðferð sem viðkomandi aðildarríki getur sýnt fram á 
að hafi stöðug vensl við tilvísunaraðferðina. Í því tilviki verður að leiðrétta niðurstöðurnar, sem fást með 
þeirri aðferð, með viðeigandi stuðli til að fá niðurstöður sem eru jafngildar þeim sem fengist hefðu með 
tilvísunaraðferðinni. 

Hvert aðildarríki skal upplýsa framkvæmdastjórnina um þá aðferð sem er notuð við sýnatöku og mælingar á 
PM10. Framkvæmdastjórnin skal, svo fljótt sem við verður komið, láta fara fram samanburðarprófanir á 
aðferðum vegna sýnatöku og mælinga á PM10 í því skyni að afla upplýsinga vegna endurskoðunar á þessari 
tilskipun í samræmi við 10. gr. 

V. Bráðabirgðatilvísunaraðferð við sýnatöku og mælingar að því er varðar PM2,5

Framkvæmdastjórnin mun, eigi síðar en 19. júlí 2001 og í samráði við nefndina, sem um getur í 12. gr. 
tilskipunar 96/62/EB, semja viðmiðunarreglur vegna viðeigandi bráðabirgðatilvísunaraðferðar við sýnatöku 
og mat á PM2,5.

Aðildarríki er heimilt að nota aðra aðferð sem það telur henta. 

Hvert aðildarríki skal upplýsa framkvæmdastjórnina um þá aðferð sem er notuð við sýnatöku og mælingar á 
PM2,5. Framkvæmdastjórnin skal, svo fljótt sem við verður komið, láta fara fram samanburðarprófanir á 
aðferðum vegna sýnatöku og mælinga á PM2,5 í því skyni að afla upplýsinga vegna endurskoðunar á þessari 
tilskipun í samræmi við 10. gr. 
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VI. Tilvísunaraðferðir fyrir reiknilíkön: 

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. 12. gr. tilskipunar 96/62/EB. 


