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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:

1) I samsvar med prinsippene i traktatens artikkel 130 R
inneholder Det europeiske fellesskaps program for
politikk og tiltak for miljø og bærekraftig utvikling
(femte handlingsprogram for vern av miljøet)(4)
bestemmelser om endringer i regelverket om
luftforurensende stoffer. I nevnte program anbefales det
at det fastsettes langsiktige mål for luftkvalitet.

2) I henhold til traktatens artikkel 129 skal krav til helsevern
være en del av Fellesskapets politikk på andre områder. I
traktatens artikkel 3 bokstav o) er det fastsatt at
Fellesskapets tiltak skal bidra til at det oppnås et høyt
nivå av helsevern.

3) I henhold til artikkel 4 nr. 5 i rådsdirektiv 96/62/EF av 27.
september 1996 om kartlegging og styring av kvaliteten
på omgivelsesluft(5) skal Rådet vedta bestemmelsene
fastsatt i nr. 1, 3 og 4 i nevnte artikkel.

4) Grenseverdiene fastsatt i dette direktiv er minstekrav. I
følge traktatens artikkel 130 T kan medlemsstatene
opprettholde eller innføre sterkere vernetiltak. Strengere
grenseverdier kan vedtas særlig for å verne helsen til
særlig utsatte deler av befolkningen, som barn og
sykehuspasienter. Medlemsstatene kan vedta at
grenseverdiene skal nås på et tidligere tidspunkt enn
datoene fastsatt i dette direktiv.

5) Økosystemene bør vernes mot skadevirkningene av
svoveldioksid, og vegetasjonen bør vernes mot
skadevirkningene av nitrogenoksider.

6) Forskjellige typer partikler kan ha forskjellig skadelig
virkning på menneskehelsen. Det er tegn som tyder på at
eksponering for menneskeskapte partikler er mer
skadelig for menneskehelsen enn eksponering for
partikler som forekommer naturlig i omgivelsesluften.

7) I direktiv 96/62/EF er det fastsatt at det for å sikre at
grenseverdiene overholdes innen den fastsatt frist eller de
fastsatte frister må utarbeides handlingsplaner for soner
der konsentrasjonen av forurensende stoffer i
omgivelsesluften overstiger grenseverdiene pluss
gjeldende midlertidige marginer for tillatt overskridelse. I
den grad de omfatter partikler, bør disse
handlingsplanene og andre reduksjonsstrategier ha som
mål å redusere konsentrasjoner av fine partikler som ledd
i en samlet reduksjon av konsentrasjonene av partikler.

8) I direktiv 96/62/EF er det fastsatt at tallverdiene for
grenseverdier og alarmverdier må bygge på resultatene
av arbeidet utført av internasjonale vitenskapelige
grupper som virker på dette området. Kommisjonen skal
ta hensyn til de nyeste forskningsdataene på de aktuelle
epidemiologiske og miljømessige områdene samt til de
siste framskrittene som er gjort innen metrologi når den
skal gjennomgå grunnlaget for grenseverdiene og
alarmverdiene på nytt.

9) For å lette gjennomgåelsen av dette direktiv i 2003 bør
Kommisjonen og medlemsstatene vurdere å fremme
forskning på virkningene av de forurensende stoffene
som er omhandlet her, nemlig svoveldioksid,
nitrogendioksid og nitrogenoksider, partikler og bly.

RÅDSDIREKTIV 1999/30/EF

av 22. april 1999

om grenseverdier for svoveldioksid, nitrogendioksid og nitrogenoksider, partikler og bly i omgivelsesluft(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 163 av 29.6.1999, s. 41, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2001 av 9. november 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 6 av 24.1.2002, s. 21.

(1) EFT C 9 av 14.1.1998, s. 6.
(2) EFT C 214 av 10.7.1998, s. 1.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 13. mai 1998 (EFT C 167 av 1.6.1998, s.

103), Rådets felles holdning av 24. september 1998 (EFT C 360 av
23.11.1998, s. 99) og europaparlamentsbeslutning av 13. januar 1999 (EFT
C 104 av 14.4.1999, s. 44).

(4) EFT C 138 av 17.5.1993, s. 5.
(5) EFT L 296 av 21.11.1996, s. 55.
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10) Det er viktig å ha standardiserte og nøyaktige
måleteknikker og felles kriterier for plassering av
målestasjonene for vurderingen av kvaliteten på
omgivelsesluften dersom det skal oppnås opplysninger
som er sammenlignbare for hele Fellesskapet.

11) I samsvar med artikkel 12 nr. 1 i direktiv 96/62/EF kan
endringer som er nødvendige for tilpasning til den
vitenskapelige og tekniske utvikling bare omfatte
kriterier og teknikker for vurdering av konsentrasjoner av
svoveldioksid, nitrogendioksid og nitrogenoksider,
partikler og bly og/eller nærmere bestemmelser om
oversending av opplysninger til Kommisjonen, og må
ikke føre til en direkte eller indirekte endring av
grenseverdiene eller alarmverdiene.

12) Offentligheten bør ha enkel tilgang til ajourførte
opplysninger om konsentrasjonene av svoveldioksid,
nitrogendioksid og nitrogenoksider, partikler og bly i
omgivelsesluften —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er

— å fastsette grenseverdier og eventuelt alarmverdier for
konsentrasjoner av svoveldioksid, nitrogendioksid og
nitrogenoksider, partikler og bly i omgivelsesluften med
sikte på å unngå, forebygge eller redusere de skadelige
virkningene på menneskehelsen og miljøet i sin helhet,

— å vurdere konsentrasjonene av svoveldioksid, nitrogen-
dioksid og nitrogenoksider, partikler og bly i
omgivelsesluften på grunnlag av felles metoder og
kriterier,

— å oppnå relevante opplysninger om konsentrasjonene av
svoveldioksid, nitrogendioksid og nitrogenoksider,
partikler og bly i omgivelsesluften, og sørge for at disse
opplysningene blir gjort tilgjengelige for offentligheten,

— å opprettholde kvaliteten på omgivelsesluften med hensyn
til svoveldioksid, nitrogendioksid og nitrogenoksider,
partikler og bly der den er god, og 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 menneskehelsen og/eller på miljøet
som helhet,

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

4) «vurdering»: 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 menneskehelsen og/eller på
miljøet som helhet, og som skal nås innen en gitt frist og
deretter ikke overskrides,

6) «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 direktiv 96/62/EF,

7) «margin for tillatt overskridelse»: den prosentdel av
grenseverdien som grenseverdien kan overskrides med på
vilkårene fastsatt i direktiv 96/62/EF,

8) «sone»: en del av en medlemsstats territorium, fastlagt av
medlemsstaten,

9) «tettbebyggelse»: en sone 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 vurdering og
styring av kvaliteten på omgivelsesluften,

10) «nitrogenoksider»: summen av nitrogenmonoksid og
nitrogendioksid tilført per million og uttrykt som
nitrogendioksid i mikrogram per kubikkmeter,

11) «PM10»: partikler som passerer gjennom et selektivt innløp
som med 50 % effektivitet skiller ut partikler med en
aerodynamisk diameter på 10 µm,

12) «PM2,5»: partikler som passerer gjennom et selektivt
innløp som med 50 % effektivitet skiller ut partikler med
en aerodynamisk diameter på 2,5 µm,

13) «øvre vurderingsterskel»: et nivå spesifisert i vedlegg V
som angir den øvre grense for når en kombinasjon av
målinger og teknikker for modellberegning kan anvendes
for å vurdere kvaliteten på omgivelsesluften i samsvar med
artikkel 6 nr. 3 i direktiv 96/62/EF,

14) «nedre vurderingsterskel»: et nivå spesifisert i vedlegg V
som som angir den øvre grense for når bare teknikker for
modellberegning eller objektive anslag kan anvendes for å
vurdere kvaliteten på omgivelsesluften i samsvar med
artikkel 6 nr. 4 i direktiv 96/62/EF,

27.6.2002 Nr. 31/153EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



15) «naturfenomen»: vulkanutbrudd, seismisk aktivitet,
geotermisk aktivitet, ukontrollerte branner på land, kraftig
vind eller oppvirvling eller transport i atmosfæren av
naturlige partikler fra tørre landområder.

16) «faste målinger»: målinger utført i samsvar med artikkel 6
nr. 5 i direktiv 96/62/EF.

Artikkel 3

Svoveldioksid

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige
for å sikre at konsentrasjonene av svoveldioksid i
omgivelsesluften, vurdert i samsvar med artikkel 7, ikke
overskrider grenseverdiene fastsatt i punkt I i vedlegg I fra
datoene angitt i vedlegget.

Marginene for tillatt overskridelse fastsatt i vedlegg I punkt I
får anvendelse i samsvar med artikkel 8 i direktiv 96/62/EF.

2. Alarmverdiene for konsentrasjoner av svoveldioksid i
omgivelsesluft er fastsatt i vedlegg I punkt II.

3. For å bistå Kommisjon med å utarbeide rapporten
omhandlet i artikkel 10, skal medlemsstatene fram til 31.
desember 2003 når det er mulig registrere opplysninger om
gjennomsnittlige konsentrasjoner over ti minutter av
svoveldioksid fra visse målestasjoner som medlemsstatene har
valgt ut som representative for luftkvaliteten i bebodde
områder nær kildene der det foretas målinger av
konsentrasjoner over én time. Samtidig som de oversender
dataene om timekonsentrasjoner i samsvar med artikkel 11 nr.
1 i direktiv 96/62/EF, skal medlemsstatene sende en rapport til
Kommisjonen om antall timinutterskonsentrasjoner for de
utvalgte målestasjonene som har overskredet 500 µg/m3, antall
dager i løpet av kalenderåret da dette inntraff, antallet av disse
dagene der timekonsentrasjonen av svoveldioksid samtidig
overskred 350 µg/m3, samt høyeste registrerte
timinutterskonsentrasjon.

4. Medlemsstatene kan utpeke soner eller tettbebyggelser
der grenseverdiene for svoveldioksid fastsatt i vedlegg I punkt
I overskrides på grunn av konsentrasjoner av svoveldioksid fra
naturlige kilder i omgivelsesluften. Medlemsstatene skal
oversende Kommisjonen lister over slike soner eller
tettbebyggelser sammen med opplysninger om konsentrasjoner
av og kilder til svoveldioksid der. Når medlemsstatene
underretter Kommisjonen i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i
direktiv 96/62/EF, skal de vedlegge den dokumentasjon som er
nødvendig for å godtgjøre at alle overskridelser skyldes
naturlige kilder.

I slike soner eller tettbebyggelser skal medlemsstatene være
forpliktet til å iverksette handlingsplaner i samsvar med
artikkel 8 nr. 3 i direktiv 96/62/EF bare dersom grenseverdiene

fastsatt i vedlegg I nr. I overskrides som følge av
menneskeskapte utslipp.

Artikkel 4

Nitrogendioksid og nitrogenoksider

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige
for å sikre at konsentrasjonene av nitrogendioksid og eventuelt
nitrogenoksider i omgivelsesluften, vurdert i samsvar med
artikkel 7, ikke overskrider grenseverdiene fastsatt i vedlegg II
nr. I fra datoene angitt i vedlegget.

Marginene for tillatt overskridelse fastsatt i vedlegg II nr. I får
anvendelse i samsvar med artikkel 8 i direktiv 96/62/EF.

2. Alarmverdien for konsentrasjoner av nitrogendioksid i
omgivelsesluft er fastsatt i vedlegg II nr. II.

Artikkel 5

Partikler

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige
for å sikre at konsentrasjonene av PM10 i omgivelsesluften,
vurdert i samsvar med artikkel 7, ikke overskrider
grenseverdiene fastsatt i vedlegg II nr. I fra datoene angitt i
vedlegget.

Marginene for tillatt overskridelse fastsatt i vedlegg III nr. I får
anvendelse i samsvar med artikkel 8 i direktiv 96/62/EF.

2. Medlemsstatene skal sørge for at målestasjoner som skal
gi data om konsentrasjoner av PM2,5, installeres og drives.
Hver medlemsstat velger antall og plassering av stasjoner som
skal måle PM2,5 på en slik måte at de er representative for
konsentrasjonene av PM2,5 i vedkommende medlemsstat. Der
det er mulig, skal prøvetakingspunktene for PM2,5 plasseres på
samme sted som prøvetakingspunktene for PM10.

Medlemsstatene skal senest ni måneder etter utgangen av hvert
år oversende Kommisjonen det aritmetiske gjennomsnitt,
medianen, 98-prosentilen og den høyeste konsentrasjonen
beregnet fra målinger av PM2,5 over 24 timer i løpet av det
aktuelle året. 98-prosentilen skal beregnes etter
framgangsmåten fastsatt i vedlegg I nr. 4 til rådsvedtak
97/101/EF av 27. januar 1997 om innføring av gjensidig
utveksling av informasjon og data fra nett og enkeltstasjoner
som måler forurensning av omgivelsesluft i medlemsstatene(1).

3. Handlingsplanene for PM10, utarbeidet i samsvar med
artikkel 8 i direktiv 96/62/EF og de alminnelige strategier for å
redusere konsentrasjonene av PM10, skal også ha som mål å
redusere konsentrasjonene av PM2,5.
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(1) EFT L 35 av 5.2.1997, s. 14.
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4. Når grenseverdiene for PM10 fastsatt i vedlegg III nr. I
overskrides som følge av konsentrasjoner av PM10 i
omgivelsesluften på grunn av naturfenomener som fører til
konsentrasjoner som er betydelig høyere enn de normale
bakgrunnsnivåer fra naturlige kilder, skal medlemsstatene
underrette Kommisjonen om dette i samsvar med artikkel 11
nr. 1 i direktiv 96/62/EF og vedlegge den dokumentasjon som
er nødvendig for å godtgjøre at overskridelsene skyldes
naturfenomener. I slike tilfeller skal medlemsstatene være
forpliktet til å iverksette handlingsplaner i samsvar med
artikkel 8 nr. 3 i direktiv 96/62/EF bare dersom grenseverdiene
fastsatt i vedlegg III nr. I overskrides av andre årsaker enn
naturfenomener.

5. Medlemsstatene kan utpeke soner eller tettbebyggelser
der grenseverdiene for PM10 fastsatt i vedlegg III nr. 1
overskrides på grunn av konsentrasjoner av PM10 i
omgivelsesluften som skyldes oppvirvling av partikler
forårsaket av sandstrødde vinterveier. Medlemsstatene skal
sende Kommisjonen lister over slike soner eller
tettbebyggelser sammen med opplysninger om konsentrasjoner
av og kilder til PM10 der. Når medlemsstatene underretter
Kommisjonen i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i direktiv
96/62/EF, skal de vedlegge den dokumentasjon som er
nødvendig for å godtgjøre at alle overskridelser skyldes slike
oppvirvlede partikler, og at alle rimelige tiltak er truffet for å
redusere konsentrasjonene.

I slike soner eller tettbebyggelser skal medlemsstatene være
forpliktet til å iverksette handlingsplaner i samsvar med
artikkel 8 nr. 3 i direktiv 96/62/EF bare dersom grenseverdiene
fastsatt i vedlegg III nr. I overskrides av andre årsaker enn de
som følger av sandstrødde vinterveier.

Artikkel 6

Bly

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å
sikre at konsentrasjoner av bly i omgivelsesluften, vurdert i
samsvar med artikkel 7, ikke overskrider grenseverdiene
fastsatt i vedlegg IV nr. I fra datoene angitt i vedlegget.

Marginene for tillatt overskridelse fastsatt i vedlegg IV nr. I får
anvendelse i samsvar med artikkel 8 i direktiv 96/62/EF.

Artikkel 7

Vurdering av konsentrasjonene

1. De øvre og nedre vurderingsterskler for svoveldioksid,
nitrogendioksid og nitrogenoksider, partikler og bly er for
formålene nevnt i artikkel 6 i direktiv 96/62/EF fastsatt i
vedlegg V nr. I.

Klassifiseringen av hver sone eller tettbebyggelse skal for
formålene nevnt i nevnte artikkel 6 gjennomgås på nytt minst
hvert femte år etter framgangsmåten fastsatt i vedlegg V nr. II.
Klassifiseringen skal gjennomgås på nytt på et tidligere
tidspunkt dersom det skjer vesentlige endringer i forholdene
som er av betydning for konsentrasjonene av svoveldioksid,
nitrogendioksid eller eventuelt nitrogenoksider, partikler eller
bly i omgivelsesluften.

2. I vedlegg VI er det fastlagt kriterier for plassering av
prøvetakingspunkter for måling av svoveldioksid,
nitrogendioksid og nitrogenoksider, partikler og bly i
omgivelsesluften. I vedlegg VII er det fastsatt et minste antall
prøvetakingspunkter for faste målinger av konsentrasjonene av
hvert av de aktuelle forurensende stoffene, og punktene skal
plasseres i hver sone eller tettbebyggelse der det er nødvendig
med målinger dersom faste målinger der er den eneste kilden
til opplysninger om konsentrasjonene.

3. For soner og tettbebyggelser der opplysninger fra faste
målestasjoner utfylles med opplysninger fra andre kilder, for
eksempel utslippsfortegnelser, metoder for veiledende måling
og modellberegninger av luftkvaliteten, skal antallet faste
målestasjoner og den romlige oppløsning for andre teknikker
være tilstrekkelige til at konsentrasjonene av luftforurensende
stoffer kan bestemmes i samsvar med vedlegg VI nr. I og
vedlegg VIII nr. I.

4. For soner og tettbebyggelser der målinger ikke er
påkrevd, kan teknikker for modellberegning eller objektive
anslag benyttes.

5. Referansemetodene for analyse av svoveldioksid,
nitrogendioksid og nitrogenoksider, og for prøvetaking og
analyse av partikler og bly, er fastsatt i vedlegg IX nr. I-III.

Referansemetoden for prøvetaking og måling av PM10 er
fastsatt i vedlegg IX nr. IV.

Den midlertidige referansemetoden for prøvetaking og måling
av PM2,5 er fastsatt i vedlegg IX nr. V.

Referanseteknikkene for modellberegning av luftkvaliteten er
fastsatt i vedlegg IX nr. VI.

6. Medlemsstatene skal 18 måneder etter ikrafttredelsen av
dette direktiv underrette Kommisjonen om metodene som er
anvendt i den foreløpige luftkvalitetsvurderingen i samsvar
med artikkel 11 nr. 1 bokstav d) i direktiv 96/62/EF.

7. Alle endringer som er nødvendige for å tilpasse denne
artikkel og vedlegg V-IX til den vitenskapelige og tekniske
utvikling, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
12 i direktiv 96/62/EF.
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Artikkel 8

Informasjon til offentligheten

1. Medlemsstatene skal sørge for at ajourførte opplysninger
om konsentrasjonene av svoveldioksid, nitrogendioksid og
nitrogenoksider, partikler og bly i omgivelsesluften
regelmessig gjøres tilgjengelige for offentligheten og berørte
organisasjoner som miljøvernorganisasjoner,
forbrukersammenslutninger, organisasjoner som ivaretar
utsatte befolkningsgruppers interesser og andre berørte
helseorganisasjoner, for eksempel ved hjelp av kringkasting,
presse, informasjonsskjermer eller datanett.

Opplysningene om konsentrasjoner av svoveldioksid,
nitrogendioksid og nitrogenoksider og partikler i
omgivelsesluften skal ajourføres minst daglig, og for
timeverdier av svoveldioksid og nitrogendioksid skal
opplysningene ajourføres hver time når dette er praktisk mulig.
Opplysningene om konsentrasjoner av bly i omgivelsesluften
skal ajourføres hver tredje måned.

Slike opplysninger skal minst nevne enhver overskridelse av
grense- og alarmverdier i de tidsrommene for beregning av
gjennomsnittsverdier som er fastsatt i vedlegg I-IV. De skal
også inneholde en kort vurdering med hensyn til grense- og
alarmverdier samt relevante opplysninger om virkningene for
menneskehelsen.

2. Når medlemsstatene gjør planer eller programmer
tilgjengelige for offentligheten i samsvar med artikkel 8 nr. 3 i
direktiv 96/62/EF, herunder planer eller programmer nevnt i
artikkel 3 nr. 4 og artikkel 5 nr. 4 og 5 i dette direktiv, skal de
også gjøre dem tilgjengelige for organisasjonene nevnt i nr. 1.

3. Dersom en alarmverdi fastsatt i vedlegg I eller II
overskrides, skal opplysningene som gjøres tilgjengelige for
offentligheten i samsvar med artikkel 10 i direktiv 96/62/EF,
minst omfatte postene oppført i punkt III i det aktuelle
vedlegget.

4. Opplysningene som gjøres tilgjengelige for
offentligheten og organisasjonene i samsvar med nr. 1 og 3,
skal være klare, forståelige og lett tilgjengelige.

Artikkel 9

Opphevinger og overgangsordninger

1. Rådsdirektiv 80/779/EØF av 15. juli 1980 om
grenseverdier og veiledende verdier for luftkvaliteten når det
gjelder svoveldioksid og luftbårne partikler(1) oppheves med

virkning fra 19. juli 2001, unntatt artikkel 1, artikkel 2 nr. 1,
artikkel 3 nr. 1, artikkel 9, 15 og 16 samt vedlegg I, vedlegg III
punkt B og vedlegg IV, som oppheves med virkning fra 1.
januar 2005.

2. Rådsdirektiv 82/884/EØF av 3. desember 1982 om en
grenseverdi for blyinnhold i luften(2) oppheves med virkning
fra 19. juli 2001, unntatt artikkel 1 og 2, artikkel 3 nr. 1 og
artikkel 7, 12 og 13, som oppheves med virkning fra 1. januar
2005.

3. Rådsdirektiv 85/203/EØF av 7. mars 1985 om
luftkvalitetsnormer for nitrogendioksid(3) oppheves med
virkning fra 19. juli 2001, unntatt artikkel 1 nr. 1 første
strekpunkt og nr. 2, artikkel 2 første strekpunkt, artikkel 3 nr.
1, artikkel 5, 9, 15 og 16 samt vedlegg I, som oppheves med
virkning fra 1. januar 2010.

4. Fra 19. juli 2001 skal medlemsstatene anvende
målestasjoner og andre metoder for luftkvalitetsvurdering som
oppfyller kravene i dette direktiv ved vurdering av
konsentrasjoner av svoveldioksid, nitrogendioksid og bly i
omgivelsesluften med sikte på å innhente data som gjør det
mulig å godtgjøre at grenseverdiene fastsatt i direktiv
80/779/EØF, 82/884/EØF og 85/203/EØF overholdes, inntil
disse grenseverdiene opphører å gjelde.

5. Fra 19. juli 2001 kan medlemsstatene anvende
målestasjoner og andre metoder for vurdering av luftkvaliteten
med hensyn til PM10 som overholder kravene i dette direktiv
ved vurdering av konsentrasjonene av svevestøv for å påvise at
grenseverdiene for samlet mengde svevestøv fastsatt i vedlegg
IV til direktiv 80/779/EØF overholdes. For å godtgjøre at
grenseverdiene overholdes, skal imidlertid dataene som er
innsamlet på denne måten multipliseres med 1,2.

6. Inntil grenseverdiene opphører å gjelde og innen ni
måneder etter utgangen av hvert år skal medlemsstatene i
samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 i direktiv
96/62/EF underrette Kommisjonen om enhver overskridelse av
grenseverdiene fastsatt i direktiv 80/779/EØF, 82/884/EØF og
85/203/EØF samt de registrerte verdier, registreringsgrunnen
for hvert tilfelle og tiltakene som er truffet for å hindre nye
overskridelser.

7. I soner der en medlemsstat anser det nødvendig å
begrense eller forebygge en ventet økning av forurensningen
fra svoveldioksid, nitrogenoksider eller svevestøv, kan den
fortsette å bruke de veiledende verdier for vern av økosystemer
fastsatt i vedlegg II til direktiv 80/779/EØF og i vedlegg II til
direktiv 85/203/EØF.

(1) EFT L 229 av 30.8.1980, s. 30.
(2) EFT L 378 av 31.12.1982, s. 15.
(3) EFT L 87 av 27.3.1985, s. 1.
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Artikkel 10

Rapport og ny gjennomgåelse

Senest 31. desember 2003 skal Kommisjonen oversende
Europaparlamentet og Rådet en rapport om erfaringene som er
gjort ved anvendelsen av dette direktiv, og særlig om
resultatene av den nyeste vitenskapelig forskningen om
virkningene på menneskehelsen og økosystemene av
eksponering for svoveldioksid, nitrogendioksid og
nitrogenoksider, forskjellige fraksjoner av partikler samt bly,
og om den teknologiske utvikling, herunder framskritt som er
gjort med hensyn til målemetoder og annen vurdering av
konsentrasjoner av partikler i omgivelsesluften og avsetning av
partikler og bly på overflater.

Med sikte å opprettholde et høyt nivå av vern av
menneskehelsen og miljøet, samtidig som det tas hensyn til
erfaringene som er gjort ved anvendelsen av dette direktiv i
medlemsstatene, herunder særlig vilkårene for måling fastsatt i
vedlegg VI, skal ovennevnte rapport være ledsaget av
eventuelle forslag til endring av dette direktiv. Kommisjonen
skal særlig gjennomgå grenseverdiene for annen fase for PM10

med sikte på å gjøre dem bindende og vurdere om
grenseverdiene for annen fase og eventuelt for første fase skal
bekreftes eller endres. Kommisjonen skal i tillegg legge særlig
vekt på å fastsette grenseverdier for PM2,5 eller eventuelt for
forskjellige fraksjoner av partikler. Kommisjonen skal
dessuten gjennomgå den årlige grenseverdien for vern av
menneskehelsen for nitrogendioksid, og skal fremme forslag
om å bekrefte eller endre denne verdien. Den skal også
gjennomgå timegrenseverdien for nitrogendioksid i lys av
retningslinjene til Verdens helseorganisasjon og vurdere om
denne grenseverdien skal bekreftes eller endres.

Kommisjonen skal også vurdere om det kan fastsettes
alarmverdier for PM10 og PM2,5, eller eventuelt for særlige
fraksjoner av partikler, som er forenlige med alarmverdiene for
andre forurensende stoffer i dette direktiv.

Artikkel 11

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette hvilke sanksjoner som får
anvendelse ved overtredelse av nasjonale bestemmelser vedtatt
i henhold til dette direktiv. Sanksjonene skal være
virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke
avskrekkende.

Artikkel 12

Gjennomføring

1. Medlemsstatene skal innen 19. juli 2001 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

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.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 13

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 14

Mottakere

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 22. april 1999.

For Rådet

W. MÜLLER

Formann
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VEDLEGG I

GRENSEVERDIER OG ALARMVERDIEN FOR SVOVELDIOKSID

I. Grenseverdier for svoveldioksid

Grenseverdiene skal uttrykkes i µg/m3. Mengden skal standardiseres for en temperatur på 293 °K og et trykk på
101,3 kPa.

II. Alarmverdi for svoveldioksid

500 µg/m3 målt i tre sammenhengende timer på steder som er representative for luftkvaliteten på minst 100 km2

eller en hel sone eller tettbebyggelse, der det minste området skal gjelde.

III. Minste som skal gjøres tilgjengelige for offentligheten når alarmverdien for svoveldioksid overskrides

Opplysningene som skal gjøres tilgjengelige for offentligheten, skal omfatte minst

— dato, klokkeslett og sted for overskridelse samt årsak dersom denne er kjent,

— prognoser for:

— endringer i konsentrasjoner (forbedring, stabilisering eller forverring) sammen med årsakene 

til disse endringene,
— det berørte geografiske området,
— overskridelsens varighet,

— befolkningsgrupper som kan være særlig utsatt på grunn av overskridelsen,

— forholdsregler som utsatte befolkningsgrupper skal ta.

1. T i m e g r e n s e -
verdi for vern av
menneskehelsen

1 time 350 µg/m3, som

ikke må over-

skrides mer enn

24 ganger per

kalenderår

150 µg/m3 (43 %)
ved ikrafttredelsen
av dette direktiv,
som reduseres 1.
januar 2001 og
deretter hver 12.
måned med samme
årlige prosent slik at
0 % nås innen 1.
januar 2005

1. januar 2005

Tidsrom for
beregning av

gjennom-
snittsverdi

Grenseverdi Margin for tillatt
overskridelse

Frist for
overholdelse av

grenseverdi

2. 2 4 - t i m e r s -
grenseverdi for
vern av men-
neskehelsen

24 timer

3. Grense-verdi for
vern av øko-
systemene

Kalenderår og
vinter (fra 1. oktober
til 31. mars)

20 µg/m3 Ingen 19. juli 2001

125 µg/m3, som
ikke må over-
stiges mer enn tre
ganger per
kalenderår

Ingen 1. januar 2005
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VEDLEGG II

GRENSEVERDIER FOR NITROGENDIOKSID (NO2) OG NITROGENOKSIDER (NOX) OG

ALARMVERDIEN FOR NITROGENDIOKSID

I. Grenseverdier for nitrogendioksid og nitrogenoksider

Grenseverdiene skal uttrykkes i µg/m3. Mengden skal standardiseres for en temperatur på 293 °K og et trykk på
101,3 kPa.

II. Alarmverdi for nitrogendioksid

400 µg/m3 målt i tre sammenhengende timer på steder som er representative for luftkvaliteten på minst 100 km2

eller en hel sone eller tettbebyggelse, der det minste området skal gjelde.

III. Minsteopplysninger som skal gjøres tilgjengelige for offentligheten når alarmverdien for nitrogendioksid
overskrides

Opplysningene som skal gjøres tilgjengelige for offentligheten, skal omfatte minst

— dato, klokkeslett og sted for overskridelse samt årsakene dersom disse er kjent,

— prognoser for:

— endringer i konsentrasjoner (forbedring, stabilisering eller forverring) samt årsakene til disse endringene,

— det berørte geografiske området,

— overskridelsens varighet,

— befolkningsgrupper som kan være utsatt på grunn av overskridelsen

— forholdsregler som utsatte befolkningsgrupper skal ta.

1. T i m e g r e n s e -

verdi for vern av
menneskehelsen

1 time 200 µg/m3 NO2,

som ikke må

overskrides mer

enn 18 ganger per

kalenderår

50 % ved ikraft-
tredelsen av dette
direktiv, som redu-
seres 1. januar 2001
og deretter hver 12.
måned med samme
årlige prosent slik at
0 % nås innen 1.
januar 2010

1. januar 2010

Tidsrom for
beregning av

gjennom-
snittsverdi

Grenseverdi Margin for tillatt
overskridelse

Frist for
overholdelse av

grenseverdi

2. Årsgrenseverdi
for vern av
menneskehelsen

Kalenderår

3. Årsgrenseverdi
for vern av
vegetasjonen

Kalenderår 30 µg/m3 NOx Ingen 19. juli 2001

40 µg/m3, NO2 50 % ved ikraft-
tredelsen av dette
direktiv, som
reduseres 1. januar
2001 og deretter
hver 12. måned med
samme årlige
prosent slik at 0 %
nås innen 1. januar
2010

1. januar 2010



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 31/160 27.6.2002

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

VEDLEGG III

GRENSEVERDIER FOR PARTIKLER (PM10)

1. 24-timers-grenseverdi
for vern av menneske-
helsen

2. Årsgrenseverdi for vern
av menneske- helsen

24 timer

Kalenderår

50 µg/m3 PM10, som ikke
må overskrides mer enn 35
ganger per kalenderår

40 µg/m3 PM10

50 % ved ikrafttredelsen av
dette direktiv, som
reduseres 1. januar 2001 og
deretter hver 12. måned
med samme årlige prosent
slik at 0 % nås innen 1.
januar 2005

20 % ved ikrafttredelsen av
dette direktiv, som
reduseres 1. januar 2001 og
deretter hver 12. måned
med samme årlige prosent
slik at 0 % nås innen 1.
januar 2005

1. januar 2005

1. januar 2005

FASE 1

1. 24-timers-grenseverdi
for vern av menneske-
helsen

2. Årsgrenseverdi for vern
av menneske- helsen

24 timer

Kalenderår

50 µg/m3 PM10, som ikke
må overskrides mer enn sju
ganger per kalenderår

20 µg/m3 PM10

Skal utledes fra data og
svare til grenseverdien for
fase 1

50 % 1. januar 2005, som
deretter reduseres med
samme årlige prosent hver
12. måned slik at 0 % nås
innen 1. januar 2010

1. januar 2010

1. januar 2010

FASE 2(1)

Tidsrom for
beregning av

gjennomsnitts-verdi
Grenseverdi

Margin for tillatt 
overskridelse

Frist for overholdelse av
grenseverdi

(1) Veiledende grenseverdier, som skal gjennomgås i lys av ytterligere opplysninger om virkningene på helse og miljø, teknisk gjennomførbarhet og erfaringer som er
gjort ved anvendelsen av grenseverdiene for fase 1 i medlemsstatene.
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VEDLEGG IV

GRENSEVERDI FOR BLY

Årsgrenseverdi for

vern av menneske-

helsen

Kalenderår

Tidsrom for
beregning av
gjennomsnitts

-verdi

Grenseverdi Margin for tillatt 
overskridelse

Frist for overholdelse av
grenseverdien

0,5 µg/m3(1) 100 % ved ikrafttredelsen

av dette direktiv, som

reduseres 1. januar 2001 og

deretter hver 12. måned med

samme årlige prosent slik at

0 % nås innen 1. januar

2005, eller innen 1. januar

2010 i umiddelbar nærhet

av særskilte kilder som skal

meddeles Kommisjonen.

1. januar 2005 eller 1.

januar 2010 i umiddelbar

nærhet av særskilte

industrikilder som ligger på

steder som er forurenset

etter tiår med industri-

virksomhet. Kommisjonen

skal underrettes om disse

kildene innen 19. juli

2001(2). I slike tilfeller skal

grenseverdien fra 1. januar

2005 være 1,0 µg/m3

(1) Framgangsmåten for ny gjennomgåelse av dette direktiv fastsatt i artikkel 10 skal ta høyde for muligheten til å utfylle eller erstatte
grenseverdien med en grenseverdi for avsetninger i umiddelbar nærhet av punktkilder.

(2) Denne underretning skal være vedlagt relevant dokumentasjon. Det området som de høyere grenseverdiene gjelder for, skal ikke
strekke seg mer enn 1 000 m fra slike særskilte kilder.
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VEDLEGG V

FASTSETTELSE AV KRAV FOR VURDERING AV KONSENTRASJONER AV SVOVELDIOKSID,

NITROGENDIOKSID (NO2) OG NITROGENOKSIDER (NOX), PARTIKLER (PM10) OG BLY I

OMGIVELSESLUFT I EN SONE ELLER TETTBEBYGGELSE

I. Øvre og nedre vurderingsterskler

Følgende øvre og nedre vurderingsterskler skal gjelde:

(a) SVOVELDIOKSID

Vern av menneskehelsen  Vern av økosystemene

Øvre vurderingsterskel

Nedre vurderingsterskel

60 % av 24-timersgrenseverdien
(75 µg/m3, som ikke må
overskrides mer enn tre ganger
per kalenderår)

40 % av 24-timersgrenseverdien
(50 µg/m3, som ikke må
overskrides mer enn tre ganger
per kalenderår)

60 % av vintergrenseverdien
(12 µg/m3)

40 % av vintergrenseverdien
(8 µg/m3)

b) NITROGENDIOKSID OG NITROGENOKSIDER

Timegrenseverdi
for vern av

menneskehelsen
(NO2)

Årsgrenseverdi for
vern av

menneskehelsen
(NO2)

Øvre vurderingsterskel

Nedre vurderingsterskel

70 % av grenseverdien
(140 µg/m3, som ikke
må overskrides mer enn
18 ganger per kalenderår)

50 % av grenseverdien
(100 µg/m3, som ikke
må overskrides mer enn
18 ganger per kalenderår)

80 % av grenseverdien
(32 µg/m3)

65 % av grenseverdien
(26 µg/m3)

80 % av grenseverdien
(24 µg/m3)

65 % av grenseverdien
(19,5 µg/m3)

Årsgrenseverdi
for vern av

vegetasjonen
(NOx)

24-timersgjennomsnitt Årsgjennomsnitt

Øvre vurderingsterskel

Nedre vurderingsterskel

60 % av grenseverdien (30 µg/m3,
som ikke må overskrides mer enn
sju ganger per kalenderår)

40 % av grenseverdien (20 µg/m3,
som ikke må overskrides mer enn
sju ganger per kalenderår)

70 % av grenseverdien (14 µg/m3)

50 % av grenseverdien (10 µg/m3)

c) PARTIKLER

Øvre og nedre vurderingsterskler for PM10 bygger på veiledende grenseverdier per 1. januar 2010.
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d) BLY

Årsgjennomsnitt

Øvre vurderingsterskel 70 % av grenseverdien (0,35 µg/m3)

Nedre vurderingsterskel 50 % av grenseverdien (0,25 µg/m3)

II. Bestemmelse av overskridelse av øvre og nedre vurderingsterskler

Overskridelse av øvre og nedre vurderingsterskler skal bestemmes på grunnlag av konsentrasjoner i løpet av de
foregående fem år dersom det foreligger tilstrekkelige data. En vurderingsterskel skal anses for overskredet dersom
det samlede antall overskridelser av terskelens tallverdi i løpet disse fem årene er mer enn tre ganger antallet tillatte
overskridelser per år.

Dersom det ikke foreligger data for fem år, kan medlemsstatene bestemme overskridelser av nedre og øvre
vurderingsterskler ved å kombinere kortvarige målekampanjer i den perioden av året og på de stedene som er
typiske for de høyeste forurensningsnivåene med resultater fra utslippsfortegnelser og modellberegninger.
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VEDLEGG VI

PLASSERING AV PRØVETAKINGSPUNKTER FOR MÅLING AV SVOVELDIOKSID, NITROGENDIOKSID

OG NITROGENOKSIDER, PARTIKLER OG BLY I OMGIVELSESLUFT

Følgende kriterier skal gjelde for faste målinger.

I. Valg av målested

a) Vern av menneskehelsen

Prøvetakingspunkter med sikte på vern av menneskehelsen bør plasseres slik at målingene

i) gir data om de stedene i soner og tettbebyggelser der befolkningen antas å være direkte eller indirekte utsatt
for høyest konsentrasjoner i løpet av et tidsrom som er relevant i forhold til tidsrommet for beregning av
gjennomsnitt for en eller flere grenseverdier,

ii) gir data om konsentrasjoner på andre steder i de nevnte sonene og tettbebyggelsene som er representative
for den forurensning befolkningen i sin alminnelighet er eksponert for.

Prøvetakingspunktene bør generelt plasseres slik at måling av små mikromiljøer i den umiddelbare nærhet 
unngås. Som en hovedregel bør et prøvetakingspunkt plasseres slik at det er representativt for luftkvaliteten i et 
omkringliggende område på minst 200 m2 på målesteder for trafikkforurensning, og på flere kvadratkilometer 
på målesteder for bybakgrunnsluft.

Hvis det er mulig, bør prøvetakingspunktene også være representative for lignende steder som ikke ligger i den
umiddelbare nærhet.

Det bør også tas hensyn til behovet for å plassere prøvetakingspunkter på øyer når dette er nødvendig for å verne
menneskehelsen.

b) Vern av økosystemene og vegetasjonen

Prøvetakingspunkter med sikte på å verne økosystemene eller vegetasjonen bør plasseres mer enn 20 km fra 
tettbebyggelser eller mer enn 5 km fra andre utbygde områder, industrianlegg eller motorveier. Som hovedregel 
bør et prøvetakingspunkt plasseres slik at det er representativt for luftkvaliteten i et omkringliggende område på
minst 1 000 km2. Medlemsstatene kan fastsette at et prøvetakingspunkt på grunn av geografiske forhold skal 
plasseres i kortere avstand eller at det skal være representativt for luftkvaliteten i et mindre område.

Det bør tas hensyn til behovet for å vurdere luftkvaliteten på øyer.

II. Plassering av prøvetakingsutstyret

Følgende retningslinjer bør følges så langt det er praktisk mulig:

— luften bør kunne strømme fritt rundt prøvetakingssonden på innløpet, og ingen hindringer som kan påvirke 
lufttilstrømningen, bør finnes i nærheten av prøvetakingsutstyret (dette bør vanligvis være plassert noen meter 
vekk fra bygninger, balkonger, trær og andre hindringer, og minst 0,5 m fra nærmeste bygning for 
prøvetakingspunkter for luftkvaliteten ved byggelinjen),

— som hovedregel bør innløpssonden plasseres mellom 1,5 m (pustesone) og 4 m over bakken. Høyere plassering
(inntil 8 m) kan i enkelte tilfeller være nødvendig. Høyere plassering kan også være hensiktsmessig dersom 
stasjonen er representativ for et stort område,

— innløpssonden bør ikke plasseres i umiddelbar nærhet av utslippskilder, slik at det ikke tas prøver direkte av 
utslipp som ikke er blandet med omgivelsesluften,

— utløpet på prøvetakingsutstyret bør plasseres slik at luften som kommer ut, ikke strømmer tilbake til innløpet.
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— plassering av prøvetakingsutstyr for måling av trafikkforurensning:

— for alle forurensende stoffer bør prøvetakingspunktene ligge minst 25 m fra kanten av store veikryss, 
og minst 4 m fra midten av nærmeste kjørefelt,

— for nitrogendioksid bør innløpene ligge høyst 5 m fra fortauskanten,

— for partikler og bly bør innløpene ligge på steder som er representative for luftkvaliteten i nærheten 
av byggelinjen.

Det kan også tas hensyn til følgende faktorer:

— mulige påvirkningskilder,

— sikkerhet,

— tilgjengelighet,

— mulighet for tilkopling til elektrisitets- og telefonnettet,

— stedets synlighet i omgivelsene,

— sikkerheten for offentligheten og driftspersonalet,

— ønskeligheten av en felles plassering av prøvetakingspunkter for forskjellige forurensende stoffer,

— byplanleggingskrav.

III. Dokumentasjon og ny gjennomgåelse av valg av målesteder

Framgangsmåtene for valg av målesteder skal dokumenteres uttømmende på klassifiseringsstadiet ved hjelp av
blant annet fotografier av omgivelsene med angivelse av kompassretning og et detaljert kart. Målesteder og
dokumentasjon bør gjennomgås på nytt med jevne mellomrom for å sikre at kriteriene til enhver tid er oppfylt.
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VEDLEGG VII

KRITERIER FOR FASTSETTELSE AV MINSTE ANTALL PRØVETAKINGSPUNKTER FOR FAST

MÅLING AV KONSENTRASJONER AV SVOVELDIOKSID (SO2), NITROGENDIOKSID (NO2) OG

NITROGENOKSIDER (NOX), PARTIKLER OG BLY I OMGIVELSESLUFTEN 

I. Minste antall prøvetakingspunkter for fast måling med sikte på å vurdere overholdelse av grenseverdiene for
vern av menneskehelsen samt alarmverdier i soner og tettbebyggelser der fast måling er eneste
opplysningskilde.

a) Diffuse kilder

0-250 1 1 får ikke anvendelse

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

Folketall i sone eller
tettbebyggelse

(i tusen)

Dersom konsentrasjonene
overskrider øvre
vurderingsterskel

Dersom de høyeste
konsentrasjonene ligger
mellom øvre og nedre

vurderingsterskel

For SO2 og NO2 i
tettbebyggelser der de

høyeste konsentrasjonene
ligger under nedre
vurderingsterskel

For NO2 og partikler:
tallet skal omfatte minst
én stasjon for måling av
bybakgrunnsluft og én
stasjon for måling av
trafikkforurensning

b) Punktkilder

For vurdering av forurensning i nærheten av punktkilder skal det ved beregningen av antall prøvetakingspunkter
for fast måling tas hensyn til utslippstettheten, sannsynlige spredningsmønstre for forurensningen av
omgivelsesluften og befolkningens eksponeringsrisiko.
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II. Minste antall prøvetakingspunkter for fast måling med sikte på å vurdere overholdelse av grenseverdiene for
vern av økosystemene eller vegetasjonen i soner som ikke er tettbebyggelser

Dersom de høyeste konsentrasjonene overskrider øvre
vurderingsterskel

Dersom de høyeste konsentrasjonene ligger mellom 
øvre og nedre vurderingsterskel

1 stasjon per 20 000 km2 1 stasjon per 40 000 km2

I øysoner skal det ved beregningen av antall prøvetakingspunkter tas hensyn til sannsynlige spredningsmønstre for
forurensninger av omgivelsesluften samt eksponeringsrisikoen for økosystemene eller vegetasjonen.
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VEDLEGG VIII

DATAKVALITETSMÅL OG SAMMENSTILLING AV RESULTATENE AV LUFTKVALITETSVURDERINGEN

I. Datakvalitetsmål

Følgende datakvalitetsmål med hensyn til nødvendige nøyaktighet for vurderingsmetoder, minste tidsrom for
måling og minste datamengde er fastsatt som retningsgivende for kvalitetssikringsprogrammer.

Svoveldioksid, nitrogendioksid og
nitrogenoksider

Partikler og bly

Kontinuerlig måling

Nøyaktighet

Minste datamengde

Veiledende måling

Nøyaktighet

Minste datamengde

Minste tidsrom for måling

25 %

90 %

14 % (en stikkprøvemåling i
uken jevnt fordelt over hele året,
eller i åtte uker jevnt fordelt over
hele året)

Modellberegning

Nøyaktighet:

Timegjennomsnitt

24-timersgjennomsnitt

Årsgjennomsnitt

50 %-60 %

50 %

30 %

ennå ikke fastsatt (1)

50 %

Objektive anslag

Nøyaktighet 75 % 100 %

15 %

90 %

25 %

90 %

50 %

90 %

14 % (en stikkprøvemåling i
uken jevnt fordelt over hele året,
eller i åtte uker jevnt fordelt over
hele året)

(1) Endringer som er nødvendig for å tilpasse dette punkt til den vitenskapelige og tekniske utvikling, skal vedtas i samsvar med

framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 nr. 2 i direktiv 96/62/EF.

For målinger defineres nøyaktighet som fastsatt i «Guide to the expression of uncertainty of measurements» (ISO
1993) eller i ISO 5725-1 «Accuracy (trueness and precision) of measurement, methods and results» (1994).
Prosentene i tabellen er gjennomsnittet av enkeltmålinger foretatt i det aktuelle tidsrommet for beregning av
grenseverdien med et konfidensintervall på 95 % (systematisk avvik + to ganger standardavvik). Nøyaktigheten i
de kontinuerlige målingene kan anses som å gjelde innenfor den aktuelle grenseverdien.

For modellberegning og objektive anslag defineres nøyaktighet som det høyeste avvik mellom målte og beregnede
konsentrasjonsnivåer i det aktuelle tidsrommet for beregning av grenseverdien uten at det tas hensyn til hendelsenes
rekkefølge.

Kravene til minste datamengde og korteste tidsrom for måling omfatter ikke tap av data på grunn av regelmessig
kalibrering eller normalt vedlikehold av instrumentene.

Når det gjelder partikler og bly, kan medlemsstatene unntaksvis foreta stikkprøvemålinger istedenfor kontinuerlige
målinger dersom de kan godtgjøre for Kommisjonen at nøyaktigheten innenfor konfidensintervallet på 95 % i
forhold til kontinuerlig måling er under 10 %. Stikkprøvemålingene må fordeles jevnt over hele året.



II. Resultater av luftkvalitetsvurderingen

Følgende opplysninger skal sammenstilles for soner eller tettbebyggelser der andre opplysningskilder benyttes til å
utfylle opplysningene fra målinger, eller er det eneste grunnlaget for vurdering av luftkvaliteten:

— en beskrivelse av de vurderinger som er foretatt,

— hvilke metoder som er benyttet, med henvisning til en beskrivelser av disse,

— data- og opplysningskilder,

— en beskrivelse av resultatene, herunder nøyaktighet, og særlig en angivelse av størrelsen på ethvert område, eller
eventuelt lengden på veien i sonen eller tettbebyggelsen, der konsentrasjonene overskrider grenseverdien(e)
eller eventuelt grenseverdien(e) pluss gjeldende margin(er) for tillatt overskridelse, og av ethvert område der
konsentrasjonene overskrider øvre eller nedre vurderingsterskel,

— for grenseverdier for vern av menneskehelsen, størrelsen på den befolkning som risikerer å bli eksponert for
konsentrasjoner som overskrider grenseverdien.

Hvis det er mulig, skal medlemsstatene utarbeide kart som viser fordelingen av konsentrasjonene innenfor hver sone
eller tettbebyggelse.

III. Standardisering

For svoveldioksid og nitrogenoksider skal den angitte mengde være standardisert ved en temperatur på 293 °K og
et trykk på 101,3 kPa.
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VEDLEGG IX

REFERANSEMETODER FOR VURDERING AV KONSENTRASJONER AV SVOVELDIOKSID,

NITROGENDIOKSID OG NITROGENOKSIDER, PARTIKLER (PM10 OG PM2,5) OG BLY

I. Referansemetode for analyse av svoveldioksid

ISO/FDIS 10498 (utkast til standard) Ambient air — determination of sulphur dioxide — ultraviolet fluorescence
method.

Medlemsstatene kan anvende enhver annen metode dersom de kan godtgjøre at den gir tilsvarende resultater som
ovennevnte metode.

II. Referansemetode for analyse av nitrogendioksid og nitrogenoksider

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

Medlemsstatene kan anvende enhver annen metode dersom de kan godtgjøre at den gir tilsvarende resultater som
ovennevnte metode.

III.A Referansemetode for prøvetaking av bly

Referansemetoden for prøvetaking av bly skal være den som er beskrevet i vedlegget til direktiv 82/884/EØF,
inntil grenseverdien i vedlegg IV til dette direktiv skal overholdes, hvoretter referansemetoden skal være den
samme som for PM10, som fastsatt i punkt IV i dette vedlegg.

Medlemsstatene kan anvende enhver annen metode dersom de kan godtgjøre at den gir tilsvarende resultater som
ovennevnte metode.

III.B Referansemetode for analyse av bly

ISO 9855: 1993 Ambient air — Determination of the particulate lead content of aerosols collected in filters.
Atomic absorption spektroscopy method.

Medlemsstatene kan anvende enhver annen metode dersom de kan godtgjøre at den gir tilsvarende resultater som
ovennevnte metode.

IV. Referansemetode for prøvetaking og måling av PM10

Referansemetoden for prøvetaking og måling av PM10 skal være den som er beskrevet i EN 12341 «Air Quality
— Field Test Procedure to Demonstrate Reference Equivalence of Sampling Methods for the PM10 fraction of
particulate matter». Måleprinsippet bygger på oppsamling av PM10-fraksjonen av partikler i omgivelsesluft
gjennom et filter og på gravimetrisk massebestemmelse.

Medlemsstatene kan anvende enhver annen metode dersom de kan godtgjøre at den gir tilsvarende resultater som
ovennevnte metode, eller enhver annen metode dersom den berørte medlemsstat kan godtgjøre at den er forenlig
med referansemetoden. I det tilfellet skal resultatene som er oppnådd med denne metoden, korrigeres med en
passende faktor slik at de tilsvarer resultatene som ville vært oppnådd ved anvendelse av referansemetoden.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om metoden som er anvendt for prøvetaking og måling av PM10.
Kommisjonen skal så snart som mulig foreta en sammenligning av metodene for prøvetaking og måling av PM10

med sikte på å innhente opplysninger slik at bestemmelsene i dette direktiv kan gjennomgås på nytt i samsvar
med artikkel 10.

V. Midlertidig referansemetode for prøvetaking og måling av PM2,5

Innen 19. juli 2001 skal Kommisjonen i samråd med komiteen nevnt i artikkel 12 i direktiv 96/62/EF utarbeide
retningslinjer for en hensiktsmessig midlertidig referansemetode for prøvetaking og måling av PM2,5.

Medlemsstatene kan anvende enhver annen metode som de anser som hensiktsmessig.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om metoden som er anvendt for prøvetaking og måling av PM2,5.
Kommisjonen skal så snart som mulig foreta en sammenligning av metodene for prøvetaking og måling av PM2,5

med sikte på å innhente opplysninger slik at bestemmelsene i dette direktiv kan gjennomgås på nytt i samsvar
med artikkel 10.
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VI. Referanseteknikker for modellberegning

Referanseteknikker for modellberegning kan ikke spesifiseres på det nåværende tidspunkt. Endringer som
tilpasser dette punkt til den vitenskapelige og tekniske utvikling, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 12 nr. 2 i direktiv 96/62/EF.


