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RÅDSDIREKTIV 96/62/EF

av 27. september 1996

om kartlegging og styring av kvaliteten på omgivelsesluft(*)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 296 av 21.11.1996, s. 55, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/98 av 31. juli 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 216 av 6.8.1994, s. 4.

(2) EFT nr. C 110 av 2.5.1995, s. 5.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 16. juni 1995 (EFT nr. C 166 av 3.7.1995, s.
173), Rådets felles holdning av 30. november 1995 (EFT nr. C 59 av
28.2.1996, s. 24) og europaparlamentsbeslutning av 22. mai 1996 (EFT nr.
C 166 av 10.6.1996, s. 63).

(4) EFT nr. C 138 av 17.5.1993, s. 1.

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 130 S nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C(3) og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til det femte handlingsprogrammet for miljø av 1992,
som i store trekk ble godkjent av Rådet og representantene for
medlemsstatenes regjeringer forsamlet i Rådet i resolusjon 93/C
138/01 av 1. februar 1993(4), skal det foretas endringer i gjeldende
lovgivning om luftforurensende stoffer. I programmet anbefales
det at det fastsettes langsiktige mål for luftkvalitet.

Med henblikk på å verne miljøet som helhet og menneskers helse
bør konsentrasjoner av skadelige luftforurensende stoffer unngås,
forebygges eller begrenses, og det bør fastsettes grenseverdier og/
eller alarmverdier for nivåer av forurensning i omgivelsesluft.

For å ta hensyn til de særskilte mekanismene som gjør at ozon
dannes, kan det vise seg nødvendig å utfylle eller erstatte disse
grenseverdiene og alarmverdiene med målverdier.

Tallverdiene for grenseverdier, alarmverdier og, når det gjelder
ozon, for målverdier og/eller grenseverdier og alarmverdier, må
bygge på resultatene av arbeidet utført av internasjonale
vitenskapelige grupper som virker på dette området.

Kommisjonen må foreta undersøkelser for å analysere den
samlede virkningen av ulike forurensende stoffer eller
forurensningskilder samt klimaets innflytelse på virkningen av
de ulike forurensende stoffer som undersøkes innenfor rammen
av dette direktiv.

Kvaliteten på omgivelsesluft bør vurderes opp mot grenseverdier
og/eller alarmverdier og, når det gjelder ozon, mot målverdier og/
eller grenseverdier, samtidig som det tas hensyn til størrelsen på
den befolkning og de økosystemer som er utsatt for
luftforurensning, samt til miljøet.

For at kartlegging av kvaliteten på omgivelsesluft foretatt etter
målinger i medlemsstatene skal kunne sammenlignes, bør det ved
fastsettelsen av alarmverdier, grenseverdier og målverdier
presiseres hvor prøvetakingspunktene skal plasseres, hvor mange
slike det skal være og hvilke referansemetoder for måling som
skal anvendes.

For å gjøre det mulig å anvende andre teknikker enn direkte
måling til å kartlegge kvaliteten på omgivelsesluft er det nødvendig
å definere hvilke kriterier for anvendelse og hvilke krav til
nøyaktighet som skal gjelde for disse teknikkene.

De generelle tiltak som er fastsatt i dette direktiv, må utfylles
med særskilte tiltak for hvert enkelt stoff.

Slike særskilte tiltak må vedtas så snart som mulig for at de
generelle mål i dette direktiv skal oppfylles.

Det bør innsamles foreløpige representative data om nivåene for
forurensende stoffer.

For å verne miljøet som helhet og menneskers helse må
medlemsstatene treffe tiltak når grenseverdiene overskrides, slik
at disse verdiene blir overholdt innen den fastsatte frist.

I tiltakene medlemsstatene treffer, må det tas hensyn til
forskriftene for drift av industrianlegg som er i samsvar med
Fellesskapets regelverk på området integrert forebygging og
begrensning av forurensning, når dette regelverket får anvendelse.

Det vil ta tid før disse tiltakene kan iverksettes og få virkning, og
det kan derfor bli nødvendig å fastsette midlertidige marginer for
tillatt overskridelse av grenseverdien.
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I medlemsstatene kan det finnes soner med forurensningsnivåer
som overstiger grenseverdien, men som likevel er innenfor den
vedtatte margin for tillatt overskridelse. Grenseverdien må
overholdes innen den fastsatte frist.

Medlemsstatene må samrå seg med hverandre dersom nivået for
et forurensende stoff, som følge av betydelig forurensning med
opprinnelse i en annen medlemsstat, overstiger eller står i fare
for å overstige grenseverdien pluss marginen for tillatt
overskridelse eller eventuelt alarmverdien.

Fastsettelse av alarmverdier for når det bør iverksettes
forebyggende tiltak, vil gjøre det mulig å begrense virkningen av
forurensningsepisoder på menneskers helse.

I soner og tettbebyggelse der nivået for forurensende stoffer er
lavere enn grenseverdiene, må medlemsstatene bestrebe seg på å
opprettholde den høyeste kvaliteten på omgivelsesluft som er
forenlig med en bærekraftig utvikling.

For å lette behandlingen og sammenligningen av de innsamlede
data bør de oversendes Kommisjonen i standardisert form.

Gjennomføringen av en omfattende og helhetlig politikk for
kartlegging og styring av kvaliteten på omgivelsesluft må bygge
på et solid vitenskapelig og teknisk grunnlag og på stadig
utveksling av synspunkter mellom medlemsstatene.

Mengden av opplysninger medlemsstatene skal oversende, må
ikke økes unødig. Opplysningene Kommisjonen innsamler i
forbindelse med gjennomføringen av dette direktiv, er til nytte
for Det europeiske miljøvernbyrå (EMB) og kan derfor
oversendes dit av Kommisjonen.

Det kan vise seg ønskelig å foreta en tilpasning til den
vitenskapelige og tekniske utvikling av kriteriene og teknikkene
som benyttes for å kartlegge kvaliteten på omgivelsesluft, og å
innføre nødvendige ordninger for utveksling av opplysningene
som skal gis i henhold til dette direktiv. For å lette
gjennomføringen av det nødvendige arbeid i denne sammenheng
bør det innføres en framgangsmåte som sikrer nært samarbeid
mellom medlemsstatene og Kommisjonen i en komité.

For å fremme gjensidig utveksling av opplysninger mellom
medlemsstatene og Det europeiske miljøvernbyrå bør
Kommisjonen, med bistand fra EMB, hvert tredje år offentliggjøre
en rapport om kvaliteten på omgivelsesluft i Fellesskapet.

De stoffer som allerede er omfattet av rådsdirektiv 80/779/EØF
av 15. juli 1980 om grenseverdier og veiledende verdier for
luftkvaliteten når det gjelder svoveldioksid og luftbårne
partikler(1), rådsdirektiv 82/884/EØF av 3. desember 1982 om
en grenseverdi for blyinnhold i luften(2), rådsdirektiv
85/203/EØF av 7. mars 1985 om luftkvalitetsnormer for

nitrogendioksid(3) og rådsdirektiv av 21. september 1992 om
ozonforurensning av luften(4), bør behandles i første omgang �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

Dette direktiv har som hovedformål å definere grunnleggende
prinsipper for en felles strategi med henblikk på

� å definere og fastsette mål for kvaliteten på omgivelsesluft
i Fellesskapet for å unngå, forebygge eller begrense skadelige
virkninger på menneskers helse og på miljøet som helhet,

� å kartlegge kvaliteten på omgivelsesluft i medlemsstatene
ut fra felles metoder og kriterier,

� å innhente tilstrekkelige opplysninger om kvaliteten på
omgivelsesluft og å sørge for at de gjøres tilgjengelige for
offentligheten, bl.a. ved hjelp av alarmverdier,

� å opprettholde kvaliteten på omgivelsesluft der den er god,
og å forbedre den i andre tilfeller.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med

1) «omgivelsesluft»: utendørs luft i troposfæren, unntatt luft
på arbeidsplasser,

2) «forurensende stoff»: ethvert stoff som mennesket direkte
eller indirekte slipper ut i omgivelsesluft, og som kan ha
skadelig virkning på menneskets helse og/eller på miljøet
som helhet,

3) «nivå»: konsentrasjon av et forurensende stoff i
omgivelsesluft eller deposisjon av stoffet på overflater i et
gitt tidsrom,

4) «kartlegging»: enhver metode anvendt til å måle, beregne,
forutsi eller anslå nivået for et forurensende stoff i
omgivelsesluft,

5) «grenseverdi»: et nivå som er fastsatt på vitenskapelig
grunnlag med sikte på å unngå, forebygge eller begrense
skadelige virkninger på menneskers helse og/eller på miljøet
som helhet, og som skal nås innen en gitt frist og deretter
ikke overskrides,

(1) EFT nr. L 229 av 30.8.1980, s. 30. Direktivet sist endret ved direktiv
91/692/EØF (EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 48).

(2) EFT nr. L 378 av 31.12.1982, s. 15. Direktivet sist endret ved direktiv
91/692/EØF.

(3) EFT nr. L 87 av 27.3.1985, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv
91/692/EØF.

(4) EFT nr. L 297 av 13.10.1992, s. 1.
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6) «målverdi»: et nivå som er fastsatt for på lang sikt å unngå
flere skadelige virkninger på menneskers helse og/eller på
miljøet som helhet, og som så langt mulig skal nås i løpet av
et gitt tidsrom,

7) «alarmverdi»: et nivå der det i tilfelle overskridelse oppstår
helserisiko for mennesker ved kortvarig eksponering, og
der medlemsstatene umiddelbart skal treffe tiltak i samsvar
med dette direktiv,

8) «margin for tillatt overskridelse»: den prosentdel av
grenseverdien som grenseverdien kan overskrides med på
vilkårene fastsatt i dette direktiv,

9) «sone»: en del av en medlemsstats territorium, avgrenset
av medlemsstaten,

10) «tettbebyggelse»: et område med en befolkning på mer enn
250 000 innbyggere eller, når befolkningen er på mindre
enn eller lik 250 000 innbyggere, med en befolkningstetthet
per km2 som for medlemsstatene berettiger kartlegging og
styring av kvaliteten på omgivelsesluft.

Artikkel 3

Gjennomføring og ansvar

Ved gjennomføringen av dette direktiv skal medlemsstatene utpeke
vedkommende myndigheter og organer på egnet nivå som skal ha
ansvar for

� å gjennomføre dette direktiv,

� å kartlegge kvaliteten på omgivelsesluft,

� å godkjenne måleinnretningene (metoder, utstyr, nett,
laboratorier),

� å sikre kvaliteten av målinger foretatt med måleinn-
retningene, ved å kontrollere at nevnte innretninger tilfreds-
stiller kravene til kvalitet, særlig ved intern kvalitetskontroll,
bl.a. i samsvar med europeiske standarder for kvalitets-
sikring,

� å foreta analyse av kartleggingsmetodene,

� å samordne på sitt territorium fellesskapsprogrammene for
kvalitetssikring tilrettelagt av Kommisjonen.

Når medlemsstatene oversender Kommisjonen opplys-ningene
nevnt i første ledd, skal de gjøre dem tilgjengelige for offentligheten.

Artikkel 4

Fastsettelse av grenseverdier og alarmverdier for
omgivelsesluft

1. Når det gjelder forurensende stoffer oppført i vedlegg I,
skal Ko mmisjonen framlegge for Rådet forslag til fastsettelse av
grenseverdier og, når det er hensiktsmessig, alarmverdier i henhold
til følgende tidsplan:

� senest 31. desember 1996 for forurensende stoff 1-5,

� i samsvar med artikkel 8 i direktiv 92/72/EØF for ozon,

� senest 31. desember 1997 for forurensende stoff 7 og 8,

� så snart som mulig og senest 31. desember 1999 for
forurensende stoff 9-13.

Ved fastsettelse av grenseverdiene og, når det er hensiktsmessig,
alarmverdiene, skal det f.eks. tas hensyn til faktorene i vedlegg II.

Når det gjelder ozon, skal det i forslagene tas hensyn til de
særskilte mekanismene som gjør at dette forurensende stoffet
dannes, og for dette formål kan det fastsettes målverdier og/eller
grenseverdier.

Dersom en målverdi for ozon overskrides, skal medlemsstatene
underrette Kommisjonen om tiltak som er truffet for igjen å nå
denne verdien. På grunnlag av denne underretningen skal
Kommisjonen vurdere om det er nødvendig å treffe tilleggstiltak
på fellesskapsnivå, og om nødvendig framlegge forslag for Rådet.

Når det gjelder andre forurensende stoffer, skal Kommisjonen
framlegge for Rådet forslag til fastsettelse av grenseverdier og,
når det er hensiktsmessig, alarmverdier, dersom det på grunnlag
av den vitenskapelige utvikling og ut fra kriteriene i vedlegg III
viser seg å være behov for å unngå, forebygge eller begrense
skadelige virkninger av disse forurensende stoffene på menneskers
helse og/eller på miljøet som helhet i Fellesskapet.

2. Kommisjonen skal sørge for at det foretas en ny
undersøkelse av de elementer som grenseverdiene og alarmverdiene
nevnt i nr. 1 bygger på, samtidig som det tas hensyn til de nyeste
data fra vitenskapelig forskning på de berørte epidemiologiske og
miljømessige områder samt til de siste framskritt som er gjort
innen metrologi.

3. Ved fastsettelsen av grenseverdier og alarmverdier skal det
fastlegges kriterier og teknikker for

a) målinger som skal foretas i forbindelse med gjennomføringen
av lovgivningen nevnt i nr. 1:

� plassering av prøvetakingspunkter,

� minste antall prøvetakingspunkter,
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� referanseteknikker for måling og prøvetaking,

b) anvendelsen av andre teknikker for å kartlegge kvaliteten
på omgivelsesluft, særlig modellberegninger:

� romlig oppløsning for modellberegninger og objektive
kartleggingsmetoder,

� referanseteknikker for modellberegninger.

Kriteriene og teknikkene skal fastsettes for hvert forurensende
stoff ut fra størrelsen på tettbebyggelsen eller nivået av
forurensende stoffer i sonene som undersøkes.

4. For at det ved fastsettelsen av grenseverdier skal kunne tas
hensyn til de faktiske nivåer for et bestemt forurensende stoff
samt til den tid som er nødvendig for å gjennomføre tiltak for å
forbedre kvaliteten på omgivelsesluft, kan Rådet også fastsette
en midlertidig margin for tillatt overskridelse av grenseverdien.

Denne marginen skal innskrenkes etter framgangsmåter som skal
fastsettes for hvert enkelt forurensende stoff, slik at grenseverdien
nås senest ved utløpet av en frist som skal fastlegges for det
enkelte forurensende stoff samtidig med at grenseverdien
fastsettes.

5. Rådet skal vedta bestemmelsene fastsatt i nr. 1 , 3 og 4 i
henhold til traktaten.

6. Når en medlemsstat treffer strengere tiltak enn dem som er
fastsatt i bestemmelsene nevnt i nr. 5, skal den underrette
Kommisjonen om dette.

7. Når en medlemsstat har til hensikt å fastsette grenseverdier
eller alarmverdier for forurensende stoffer som ikke er nevnt i
vedlegg I, og som ikke omfattes av fellesskapsbestemmelser om
kvaliteten på omgivelsesluft i Fellesskapet, skal den i god tid
underrette Kommisjonen om dette. Kommisjonen skal i god tid
gi svar på spørsmålet om det er behov for å treffe tiltak på
fellesskapsplan i samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg III.

Artikkel 5

Foreløpig kartlegging av kvaliteten på omgivelsesluft

Medlemsstater som ikke har representative målinger av nivåer
for forurensende stoffer for alle soner og all tettbebyggelse, skal
iverksette kampanjer for representative målinger, undersøkelser
eller kartlegging, slik at de har disse dataene til rådighet i god tid
før gjennomføringen av bestemmelsene omhandlet i artikkel
4 nr. 1.

Artikkel 6

Kartlegging av kvaliteten på omgivelsesluft

1. Når grenseverdiene og alarmverdiene er fastsatt, skal
kvaliteten på omgivelsesluft kartlegges over hele territoriet til
den enkelte medlemsstat i samsvar med denne artikkel.

2. I samsvar med kriteriene nevnt i artikkel 4 nr. 3 er det for de
forurensende stoffer som omfattes av nevnte nummer, obligatorisk
å foreta målinger i følgende soner:

� tettbebyggelse som definert i artikkel 2 nr. 10,

� soner der nivåene ligger mellom grenseverdiene og nivåene
fastsatt i nr. 3, og

� andre soner der nivåene overstiger grenseverdiene.

De fastsatte målingene kan utfylles med teknikker for
modellberegninger for å framskaffe hensiktsmessige opplysninger
om kvaliteten på omgivelsesluft.

3. For kartlegging av kvaliteten på omgivelsesluft kan det
benyttes en kombinasjon av målinger og teknikker for
modellberegninger når nivåene i et representativt tidsrom ligger
under et nivå som er lavere enn grenseverdien, og som skal
fastsettes etter bestemmelsene i artikkel 4. nr. 5.

4. Når nivåene ligger under et nivå som skal fastsettes etter
bestemmelsene i artikkel 4 nr. 5, skal det ved kartlegging av nivåene
være tilstrekkelig å benytte utelukkende teknikker for
modellberegninger eller objektive anslag. Denne bestemmelsen
får ikke anvendelse på tettbebyggelse når det gjelder forurensende
stoffer der alarmverdiene er fastsatt i henhold til bestemmelsene
i artikkel 4 nr. 5.

5. Når forurensende stoffer må måles, skal målingene foretas
på faste steder, enten sammenhengende eller ved tilfeldig utvalg.
Antall målinger skal være tilstrekkelig til at de observerte nivåer
kan fastslås.

Artikkel 7

Forbedring av kvaliteten på omgivelsesluft

Generelle krav

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for
å sikre at grenseverdiene overholdes.

2. Tiltakene som treffes for å nå målene i dette direktiv, skal

a) ta i betraktning en integrert metode for vern av luft, vann og
jord,

b) ikke være i strid med fellesskapsbestemmelsene om vern
av arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen,
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c) ikke ha betydelige negative virkninger på miljøet i andre
medlemsstater.

3. Medlemsstatene skal utarbeide handlingsplaner som angir
hvilke kortsiktige tiltak som skal treffes, dersom det er fare for
overskridelse av grenseverdiene og/eller alarmverdiene, slik at faren
for overskridelse reduseres og varigheten av den begrenses. Disse
planene kan eventuelt omfatte kontrolltiltak og, der det er
nødvendig, tiltak for innstilling av virksomhet, herunder biltrafikk,
som bidrar til at grenseverdiene overskrides.

Artikkel 8

Tiltak som får anvendelse i soner der nivåene overstiger
grenseverdien

1. Medlemsstatene skal utarbeide en liste over soner og
tettbebyggelse der nivået for ett eller flere forurensende stoffer
overstiger grenseverdien pluss marginen for tillatt overskridelse.

Når det ikke er fastsatt en margin for tillatt overskridelse for et
bestemt forurensende stoff, skal sonene og tettbebyggelsen der
nivået for dette forurensende stoffet overstiger grenseverdien,
sidestilles med sonene og tettbebyggelsen nevnt i første ledd, og
nr. 3, 4 og 5 får anvendelse på dem.

2. Medlemsstatene skal utarbeide en liste over soner og
tettbebyggelse der nivået for ett eller flere forurensende stoffer
ligger mellom grenseverdien og grenseverdien pluss marginen for
tillatt overskridelse.

3. For sonene og tettbebyggelsen nevnt i nr. 1 skal
medlemsstatene treffe tiltak for å sikre at det utarbeides eller
iverksettes en plan eller et program som gjør det mulig å nå
grenseverdien innen den fastsatte frist.

Planen eller programmet, som må gjøres tilgjengelig for
offentligheten, skal minst omfatte opplysningene oppført i
vedlegg IV.

4. For sonene og tettbebyggelsen nevnt i nr. 1, der nivået for
flere enn ett forurensende stoff overstiger grenseverdien, skal
medlemsstatene framlegge en integrert plan som omfatter alle
berørte forurensende stoffer.

5. Kommisjonen skal regelmessig kontrollere gjennomføringen
av de planer og programmer som framlegges i henhold til nr. 3,
ved å undersøke hvilke framskritt som er gjort, og hvilke tendenser
som gjelder for luftforurensningen.

6. Når nivået for et forurensende stoff overstiger eller står i
fare for å overstige grenseverdien pluss marginen for tillatt
overskridelse eller eventuelt alarmverdien, som følge av betydelig
forurensning med opprinnelse i en annen medlemsstat, skal de
berørte medlemsstater samrå seg med hverandre for å finne en
løsning. Kommisjonen kan delta når slikt samråd finner sted.

Artikkel 9

Krav som får anvendelse i soner der nivåene ligger under
grenseverdien

Medlemsstatene skal utarbeide en liste over soner og
tettbebyggelse der nivået for forurensende stoffer ligger under
grenseverdiene.

I nevnte soner og tettbebyggelse skal medlemsstatene holde nivået
for forurensende stoffer under grenseverdiene og bestrebe seg på
å opprettholde den høyeste kvaliteten på omgivelsesluft som er
forenlig med en bærekraftig utvikling.

Artikkel 10

Tiltak som får anvendelse ved overskridelse av
alarmverdiene

Når alarmverdiene overskrides, skal medlemsstatene påse at de
nødvendige tiltak blir truffet for å informere offentligheten (f.eks.
ved hjelp av radio, fjernsyn og presse). Medlemsstatene skal også
gi Kommisjonen foreløpige opplysninger om hvilke nivåer som er
registrert, og om hvor lenge hver enkelt forurensnings-episode har
vart, senest tre måneder etter at den har inntruffet. En liste over
minstekrav til opplysninger som skal gjøres tilgjengelige for
offentligheten, skal utarbeides samtidig med alarmverdiene.

Artikkel 11

Oversendelse av opplysninger og rapporter

Etter at Rådet har vedtatt det første forslaget nevnt i artikkel 4 nr.
1 første strekpunkt,

1) skal medlemsstatene underrette Kommisjonen om
vedkommende myndigheter, laboratorier og organer omhandlet i
artikkel 3, og

a) for sonene nevnt i artikkel 8 nr. 1,

i) opplyse Kommisjonen om forekomsten av
nivåer som overstiger grenseverdien pluss
marginen for tillatt overskridelse, om datoene
eller tidsrommene for observasjon av disse
nivåene og om verdiene som er registrert, innen
ni måneder etter utløpet av hvert år.

Når det ikke er fastsatt en margin for tillatt
overskridelse av et bestemt forurensende stoff,
skal soner og tettbebyggelse der nivået for dette
forurensende stoffet overstiger grenseverdien,
sidestilles med soner og tettbebyggelse
omhandlet i første ledd,
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ii) opplyse Kommisjonen om årsakene til hvert
registrert tilfelle innen ni måneder etter utløpet
av hvert år,

iii) oversende Kommisjonen planene eller
programmene nevnt i artikkel 8 nr. 3 senest to
år etter utløpet av det året nivåene er observert,

iv) opplyse Kommisjonen hvert tredje år om
framdriften for den enkelte plan eller det enkelte
program,

b) oversende Kommisjonen årlig og senest ni måneder
etter utløpet av hvert år, en liste over soner og
tettbebyggelse omhandlet i artikkel 8 nr. 1 og 2 og
artikkel 9,

c) innen rammen av den rapport på sektorbasis som er
nevnt i artikkel 4 i rådsdirektiv 91/692/EØF av 23.
desember 1991 om standardisering og rasjonalisering
med hensyn til rapporter om gjennomføring av enkelte
miljødirektiver(1), oversende Kommisjonen hvert tredje
år og senest ni måneder etter utløpet av hver
treårsperiode, opplysninger om verdiene som er blitt
observert eller kartlagt, avhengig av det enkelte tilfelle,
i soner eller tettbebyggelse omhandlet i artikkel 8 og 9,

d) underrette Kommisjonen om de metoder som er
anvendt til den foreløpige kartleggingen av luftkvalitet
fastsatt i artikkel 5,

2) skal Kommisjonen

a) hvert år offentliggjøre en liste over soner og
tettbebyggelse nevnt i artikkel 8 nr 1,

b) hvert tredje år offentliggjøre en rapport om kvaliteten
på omgivelsesluft i Fellesskapet. Rapporten skal
inneholde et sammendrag av opplysningene som er
mottatt innen rammen av en ordning for utveksling av
opplysninger mellom Kommisjonen og medlems-
statene,

3) skal Kommisjonen ved utarbeidingen av rapporten nevnt i
nr. 2 bokstav b) i den grad det er nødvendig benytte seg av de
sakkyndige som Det europeiske miljøvernbyrå stiller til rådighet.

Artikkel 12

Komiteen og dens oppgaver

1. Endringer som er nødvendige for å tilpasse kriteriene og
teknikkene nevnt i artikkel 4 nr. 2 til den vitenskapelige og tekniske
utvikling, nærmere bestemmelser om oversendelse av
opplysningene som skal gis i henhold til artikkel 11, og andre
særskilte oppgaver fastsatt i artikkel 4 nr. 3 skal vedtas etter
framgangsmåten fastsatt i nr. 2 i denne artikkel.

Tilpasningen må ikke føre til en direkte eller indirekte endring av
grenseverdiene eller alarmverdiene.

2. Kommisjonen skal bistås av en komité sammensatt av
representanter for medlemsstatene og ledet av Kommisjonens
representant.

Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et utkast
til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om utkastet
innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye saken
haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt i
traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som Rådet skal
treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen
skal stemmer avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt
som fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom de er i
samsvar med komiteens uttalelse.

Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med komiteens
uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal Kommisjonen
omgående framlegge for Rådet et forslag til tiltak som skal treffes.
Rådet skal treffe sin beslutning med kvalifisert flertall.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måneder
etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen vedta de
foreslåtte tiltakene.

Artikkel 13

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest atten
måneder etter at det er trådt i kraft, når det gjelder bestemmelsene
i artikkel 1-4 og 12 samt vedlegg I, II, III og IV, og senest den dag
bestemmelsene i artikkel 4 nr. 5 får anvendelse, når det gjelder
bestemmelsene i de øvrige artikler.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

(1) EFT nr. L 377 av 31.12.1991, s. 48.
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 14

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

Artikkel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. september 1996.

For Rådet

M. LOWRY

Formann
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VEDLEGG I

LISTE OVER LUFTFORURENSENDE STOFFER SOM SKAL TAS
I BETRAKTNING VED KARTLEGGING OG STYRING AV KVALITETEN PÅ

OMGIVELSESLUFT

I. Forurensende stoffer som skal undersøkes på et tidlig stadium, herunder forurensende
stoffer som omfattes av gjeldende direktiver om kvaliteten på omgivelsesluft

1. Svoveldioksid

2. Nitrogendioksid

3. Småpartikler, f.eks. sot (herunder PM 10)

4. Svevestøv

5. Bly

6. Ozon

II. Andre luftforurensende stoffer

7. Benzen

8. Karbonmonoksid

9. Polysykliske aromatiske hydrokarboner

10. Kadmium

11. Arsen

12. Nikkel

13. Kvikksølv
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VEDLEGG II

FAKTORER SOM SKAL TAS I BETRAKTNING VED FASTSETTELSE AV GRENSEVERDIER
OG  ALARMVERDIER

Ved fastsettelse av grenseverdien og, der det er hensiktsmessig, alarmverdien, kan særlig faktorene oppført
nedenfor som eksempler tas i betraktning:

� eksponeringsgrad for befolkningen, særlig for sårbare undergrupper,

� klimatiske forhold,

� grad av sårbarhet for plante- og dyrearter og deres habitater,

� kulturarv som er utsatt for forurensende stoffer,

� økonomisk og teknisk gjennomførbarhet,

� transport av forurensende stoffer over store avstander, også sekundært forurensende stoffer, herunder
ozon.

VEDLEGG III

KRITERIER FOR UTVELGING AV DE LUFTFORURENSENDE STOFFER SOM SKAL TAS I
BETRAKTNING

1. Mulighet for samt grad og hyppighet av virkninger; når det gjelder menneskers helse og miljøet som
helhet, skal oppmerksomheten særlig rettes mot irreversible virkninger.

2. Omfattende utbredelse og høy konsentrasjon av det forurensende stoffet i atmosfæren.

3. Miljømessig eller metabolsk omdanning, som kan føre til at det dannes giftigere kjemiske stoffer.

4. Persistens i miljøet, særlig dersom det forurensende stoffet ikke er biologisk nedbrytbart og kan
akkumuleres i mennesker, miljø eller næringskjeder.

5. Det forurensende stoffets innvirkning:

� størrelsen på befolkningen, levende ressurser eller økosystemer som er utsatt,
� forekomsten av særlig sårbare mål i den berørte sone.

6. Metoder for risikovurdering kan også benyttes.

Relevante farekriterier fastsatt ved direktiv 67/548/EØF(1 ), med senere tilpasninger, skal tas i betraktning
ved utvelgelsen av forurensende stoffer.

(1) EFT nr. 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 91/632/EØF (EFT nr. L 338 av 10.12.1991,
s. 23).
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VEDLEGG IV

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS I DE LOKALE, REGIONALE ELLER NASJONALE
PROGRAMMER FOR FORBEDRING AV KVALITETEN PÅ OMGIVELSESLUFT

Opplysninger som skal gis i henhold til artikkel 8 nr. 3

1. Sted der overskridelsen inntraff

� område
� by (kart)
� målestasjon (kart, geografiske koordinater)

2. Generelle opplysninger

� sonens art (by, industriområde eller landdistrikt)
� anslag over det forurensede areal (i km2) og befolkningen som er utsatt for forurensning
� relevante klimatiske data
� relevante topografiske data
� tilstrekkelige opplysninger om arten av mål som nødvendiggjør vern i den berørte sone

3. Ansvarlige myndigheter

Navn og adresse til de personer som er ansvarlige for å utarbeide og gjennomføre planene for
forbedring.

4. Forurensningens art og kartlegging av den

� konsentrasjoner som er observert tidligere år (før gjennomføringen av tiltakene for forbedring)
� konsentrasjoner som er målt etter at prosjektet ble igangsatt
� teknikker som er benyttet ved kartleggingen

5. Forurensningens opprinnelse

� liste over de viktigste utslippskildene for forurensningen (kart)
� samlet mengde utslipp fra disse kildene (i tonn per år)
� opplysninger om forurensning med opprinnelse i andre områder

6. Analyse av situasjonen

� detaljerte opplysninger om de faktorer som forårsaker overskridelsen (transport, herunder
transport over landegrensene, danning av stoffer)

� detaljerte opplysninger om mulige tiltak for å forbedre luftkvaliteten

7. Opplysninger om tiltak eller prosjekter for forbedring som fantes før dette direktiv trådte i kraft

� lokale, regionale, nasjonale eller internasjonale tiltak
� observerte virkninger av disse tiltakene

8. Opplysninger om tiltak eller prosjekter med sikte på å begrense forurensningen som er vedtatt etter
at dette direktiv trådte i kraft

� oversikt over og beskrivelse av alle tiltak som er planlagt i forbindelse med prosjektet
� tidsplan for gjennomføringen
� anslag over den forventede forbedringen av luftkvaliteten og tiden som er nødvendig for å nå

disse målene
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9. Opplysninger om tiltak eller prosjekter som er planlagt eller forventet på lang sikt

10. Liste over publikasjoner, dokumenter, arbeider osv. som utfyller opplysningene som kreves i dette
vedlegg


