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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/    /EF

af

om grænseværdier for benzen og carbonmonoxid i luften

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175,

stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 53 af 24.2.1999, s. 8.
2 EFT C 138 af 18.5.1999, s. 42.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 2.12.1999 (EFT C         ), Rådets fælles holdning af

(endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af               (endnu ikke
offentliggjort i EFT).



5860/1/00 REV 1 BB/bms 2
DG I  DA

(1) På grundlag af principperne i traktatens artikel 174 foreskriver Fællesskabets program for

politik og handling i forbindelse med miljøet og bæredygtig udvikling (femte handlingspro-

gram for miljø)1, suppleret ved afgørelse 2179/98/EF2 om revision af programmet, især

ændringer af lovgivningen om luftkvalitet; programmet anbefaler, at der opstilles langsigtede

mål for luftkvalitet; ifølge traktatens artikel 174 skal forsigtighedsprincippet anvendes i for-

bindelse med miljø- og sundhedsbeskyttelse;

(2) ifølge traktatens artikel 152 skal krav på sundhedsområdet indgå som led i Fællesskabets

politik på andre områder; ifølge traktatens artikel 3, stk. 1, litra p), skal Fællesskabets virke

omfatte bidrag til opnåelse af et højt sundhedsbeskyttelsesniveau;

(3) ifølge artikel 4, stk. 5, i Rådets direktiv 96/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og

styring af luftkvalitet3, skal Rådet vedtage bestemmelserne i samme artikels stk. 1, 3 og 4;

(4) ifølge direktiv 96/62/EF skal der udarbejdes handlingsplaner for de zoner, hvor koncentratio-
nen af luftforurenende stoffer overstiger grænseværdierne plus eventuelle midlertidige tole-
rancemargener, for at sikre, at grænseværdierne overholdes på de fastsatte tidspunkter;

                                                
1 EFT C 138 af 17.5.1993, s. 5.
2 EFT L 275 af 10.10.1998, s. 1.
3 EFT L 296 af 21.11.1996, s. 55.
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(5) ifølge direktiv 96/62/EF skal grænseværdiernes talværdi bygge på resultaterne af international
videnskabelig forskning på dette område; Kommissionen skal tage hensyn til de seneste op-
lysninger fra den videnskabelige forskning på de pågældende epidemiologiske og miljømæs-
sige områder og de seneste fremskridt inden for metrologi, når de forhold, grænseværdierne
bygger på, tages op til fornyet undersøgelse;

(6) i henhold til artikel 12, stk. 1, i direktiv 96/62/EF må de ændringer, som er nødvendige for
tilpasningen til den videnskabelige og tekniske udvikling, kun vedrøre kriterier og teknikker
for vurdering af koncentrationerne af benzen og carbonmonoxid eller nærmere bestemmelser
om fremsendelse af oplysninger til Komissionen, og de må ikke medføre, at grænseværdierne
ændres direkte eller indirekte;

(7) de grænseværdier, der fastlægges i dette direktiv, er mindstekrav; medlemsstaterne kan i
overensstemmelse med traktatens artikel 176 opretholde eller indføre strengere beskyttelses-
foranstaltninger; der kan navnlig indføres strengere grænseværdier for at beskytte sundheden
hos særligt udsatte befolkningsgrupper som f.eks. børn og hospitalspatienter; medlemsstaterne
kan fastsætte grænseværdier, som skal nås på et tidligere tidspunkt end fastsat i dette direktiv;

(8) benzen er et genotoksisk carcinogen, og der kendes ingen grænseværdi, under hvilken der
ikke er risiko for menneskers sundhed;
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(9) når grænseværdien for benzen som fastsat i dette direktiv er vanskelig at nå på grund af
stedspecifikke spredningskarakteristika eller klimatiske forhold, og hvis anvendelsen af foran-
staltningerne ville medføre alvorlige socioøkonomiske problemer, kan en medlemsstat an-
mode Kommissionen om at forlænge fristen én gang på særlige betingelser;

(10) for at lette dette direktivs genbehandling i 2004 bør Kommissionen og medlemsstaterne over-
veje at fremme forskning i virkningerne af benzen og carbonmonoxid;

(11) standardiserede, nøjagtige målemetoder og fælles kriterier for placering af målestationer er
afgørende for vurderingen af luftens kvalitet med henblik på at opnå sammenlignelige oplys-
ninger fra hele Fællesskabet;

(12) oplysninger om koncentrationer af benzen og carbonmonoxid bør sendes til Kommissionen,
så de kan danne grundlag for regelmæssige rapporter;

(13) de seneste oplysninger om benzen- og carbonmonoxidkoncentrationerne i luften bør være

direkte tilgængelige for offentligheden –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
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Artikel 1

Formål

Målet med dette direktiv er:

a) at opstille grænseværdier for benzen- og carbonmonoxidkoncentrationerne i luften for at

undgå, forebygge eller begrænse skadelige virkninger på sundhed og miljø i almindelighed

b) at vurdere benzen- og carbonmonoxidkoncentrationerne i luften ved hjælp af fælles metoder

og kriterier

c) at skaffe tilstrækkelige oplysninger om benzen- og carbonmonoxidkoncentrationerne i luften

og sikre, at de stilles til rådighed for offentligheden

d) at bevare luftkvaliteten, når den er god, og at forbedre den med hensyn til benzen- og

carbonmonoxid i andre tilfælde.
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Artikel 2

Definitioner

Definitionerne i artikel 2 i direktiv 96/62/EF finder anvendelse.

I dette direktiv forstås ved:

a) "Øvre vurderingstærskel": et i bilag III angivet niveau, hvorunder der i overensstemmelse

med artikel 6, stk. 3, i direktiv 96/62/EF kan benyttes en kombination af målinger og model-

beregningsmetoder til vurdering af luftkvaliteten.

b) "Nedre vurderingstærskel": et i bilag III angivet niveau, hvorunder der i overensstemmelse

med artikel 6, stk. 4, i direktiv 96/62/EF kan benyttes udelukkende modelberegning eller

objektive vurderingsmetoder til vurdering af luftkvaliteten.

c) "Faste målinger": målinger, som foretages i overensstemmelse med artikel 6, stk. 5, i

direktiv 96/62/EF.

Artikel 3

Benzen

1. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at benzenkoncentratio-

ner i luften, som påvises ved en vurdering i overensstemmelse med artikel 5, ikke overstiger græn-

seværdien i bilag I på de deri nævnte datoer.
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Tolerancemargenen i bilag I anvendes i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 96/62/EF.

2. Når grænseværdien i bilag I er vanskelig at nå på grund af stedspecifikke spredningskarak-

teristika eller relevante klimatiske forhold som lav vindstyrke og/eller forhold, som fremmer for-

dampning, og hvis anvendelsen af foranstaltningerne ville medføre alvorlige socioøkonomiske pro-

blemer, kan en medlemsstat anmode Kommissionen om at forlænge fristen. Kommissionen kan

efter proceduren i artikel 12, stk. 2, i direktiv 96/62/EF efter anmodning fra en medlemsstat og med

forbehold af artikel 7, stk. 3, i nærværende direktiv forlænge fristen én gang med indtil fem år, hvis

den pågældende medlemsstat:

− udpeger de berørte zoner og/eller byområder

− vedlægger den nødvendige dokumentation for en sådan forlængelse

− godtgør, at alle rimelige foranstaltninger er truffet med henblik på at sænke koncentrationerne

af de forurenende stoffer og at begrænse det område, hvor grænseværdien er overskredet,

mest muligt og

− skitserer den fremtidige udvikling med hensyn til de foranstaltninger, den vil træffe i overens-

stemmelse med artikel 8, stk. 3, i direktiv 96/62/EF.

Den grænseværdi for benzen, som tillades i den forlængede periode, kan dog ikke overstige

10 µg/m3
.
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Artikel 4

Carbonmonoxid

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at carbonmonoxidkoncentra-

tioner i luften, som påvises ved en vurdering i overensstemmelse med artikel 5, ikke overstiger

grænseværdien i bilag II på de deri nævnte datoer.

Tolerancemargenen i bilag II anvendes i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 96/62/EF.

Artikel 5

Vurdering af koncentrationerne

1. Den øvre og den nedre vurderingstærskel for benzen og carbonmonoxid er fastsat i bilag III,

afsnit I.

I forbindelse med anvendelse af artikel 6 i direktiv 96/62/EØF revurderes klassificeringen af de

enkelte zoner eller byområder efter proceduren i afsnit II i bilag III til nærværende direktiv mindst

hvert femte år. Klassificeringen revurderes tidligere, hvis de forhold, som påvirker luftens benzen-

eller carbonmonoxidindhold, ændrer sig væsentligt.
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2. Kriterierne for placering af prøveudtagningssteder i forbindelse med måling af luftens benzen-

og carbonmonoxidindhold fastsættes i bilag IV. Det mindste antal prøveudtagningssteder ved faste

målinger af koncentrationerne af hvert stof er fastsat i bilag V, og prøveudtagningsstederne placeres

i de enkelte zoner eller byområder, hvor målingerne skal foretages, hvis fast måling er den eneste

kilde til oplysninger om koncentrationerne dér.

3. I zoner og byområder, hvor oplysninger fra faste målestationer suppleres med oplysninger fra

andre kilder som emissionsregistre, vejledende målinger og modelberegning af luftkvaliteten, skal

antallet af faste målestationer og de øvrige metoders opløsningsevne være tilstrækkelig til, at kon-

centrationerne af luftforurenende stoffer kan bestemmes i overensstemmelse med bilag IV, afsnit I,

og bilag VI, afsnit I.

4. I zoner og byområder, hvor målinger ikke er nødvendige, kan der benyttes modelberegning

eller objektive vurderingsmetoder.

5. Referencemetoderne for analyse og prøveudtagning af henholdsvis benzen og carbonmonoxid

fastsættes i bilag VII, afsnit I og II. Bilag VII, afsnit III, beskriver referencemetoderne for model-

beregning af luftkvaliteten, når sådanne metoder foreligger.

6. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de metoder, der benyttes til foreløbig vurde-

ring af luftkvaliteten i henhold til artikel 11, stk. 1, litra d), i direktiv 96/62/EF, senest på den dato,

der er omhandlet i artikel 9 i dette direktiv.
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7. Enhver ændring, som er nødvendig for at tilpasse denne artikel og bilag III-VII til den viden-

skabelige og tekniske udvikling, vedtages efter proceduren i artikel 12 i direktiv 96/62/EF, men må

ikke føre til nogen direkte eller indirekte ændring af grænseværdier.

Artikel 6

Oplysninger til offentligheden

1. Medlemsstaterne sikrer, at de seneste oplysninger om luftens indhold af benzen og carbon-

monoxid rutinemæssigt videregives til offentligheden og til relevante organisationer som miljø-

organisationer, forbrugerorganisationer og organisationer, der varetager udsatte befolkningsgrup-

pers interesser, eller til andre relevante sundhedsrelaterede organer, f.eks. ved hjælp af radio og tv,

pressen, informationstavler eller computernetværkstjenester, teletekst, telefon eller fax.

Oplysningerne om luftens benzenindhold i form af gennemsnitsværdien for de seneste tolv måneder

ajourføres mindst hver tredje måned og, når det er muligt, en gang om måneden. Oplysningerne om

luftens carbonmonoxidindhold, i form af et maksimalt rullende gennemsnit over 8 timer, ajourføres

mindst en gang om dagen og, når det er muligt, en gang i timen.
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De oplysninger, der er omhandlet i andet afsnit, skal under alle omstændigheder omfatte enhver

overskridelse af de grænseværdikoncentrationer for midlingstiderne, som er fastsat i bilag I og II.

De skal også indeholde en kort vurdering af grænseværdierne og relevante oplysninger om sund-

hedsvirkningerne.

2. Når medlemsstaterne gør deres planer eller programmer tilgængelige for offentligheden i

overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i direktiv 96/62/EF, skal de også gøre dem tilgængelige for

de organisationer og organer, der er nævnt i stk. 1 i nærværende artikel. Dette gælder også den do-

kumentation, der kræves i punkt II i bilag VI til nærværende direktiv.

3. De oplysninger, som videregives til offentligheden og til organisationer og organer i henhold

til stk. 1 og 2, skal være klare, forståelige og let tilgængelige.

Artikel 7

Rapport og revision

1. Senest den 31. december 2004 sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport

om erfaringerne med dette direktiv og ikke mindst om resultaterne af den seneste videnskabelige

forskning i benzens og carbonmonoxids virkninger på menneskers sundhed med særlig vægt på

udsatte befolkningsgrupper og økosystemer og om den teknologiske udvikling, herunder fremskridt

i forbindelse med metoder til måling eller anden form for vurdering af benzen- og carbonmonoxid-

koncentrationerne i luften.
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2. Den i stk. 1 nævnte rapport tager hensyn til følgende, især for så vidt angår benzen og

carbonmonoxid:

a) den nuværende luftkvalitet og dens udvikling indtil og efter 2010

b) mulighederne for yderligere begrænsning af de forurenende emissioner fra alle kilder på

baggrund af den tekniske gennemførlighed og omkostningseffektiviteten

c) forholdet mellem de forurenende stoffer og mulighederne for at opfylde Fællesskabets mål-

sætninger for luftkvalitet og dermed beslægtede områder ved hjælp af kombinerede strategier

d) nuværende og fremtidige bestemmelser for oplysninger til offentligheden og udveksling af

oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen

e) medlemsstaternes erfaringer med dette direktiv, ikke mindst med målebetingelserne i

bilag IV.

3. For at bevare et højt sundheds- og miljøbeskyttelsesniveau skal den i stk. 1 nævnte rapport i

givet fald ledsages af forslag til ændring af dette direktiv, bl.a. om yderligere forlængelse af de fri-

ster for overholdelse af grænseværdien for benzen i bilag I, som er blevet forlænget i henhold til

artikel 3, stk. 2.
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Artikel 8

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes ved overtrædelse af nationale bestem-

melser, som er vedtaget på grundlag af dette direktiv. Sanktionerne skal være effektive, stå i rime-

ligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Artikel 9

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter senest den ...* de nødvendige love og administrative bestemmelser i

kraft for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller

skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen

fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter,

som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

                                                
* 24 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 10

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 11

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG I

GRÆNSEVÆRDI FOR BENZEN

Grænseværdien udtrykkes i µg/m3, standardiseret ved en temperatur på 293K og et tryk på

101,3 kPa.

Midlingstid Grænseværdi Tolerancemargen Tidspunkt for
grænseværdiens

overholdelse
Grænseværdi i
forbindelse
med sundheds-
beskyttelse

Et kalenderår 5 µg/m3 5 µg/m3 (100%) den ...∗∗∗∗ ,
med nedsættelse
pr. 1. januar 2006 og der-
efter hver 12. måned med
1 ug/m3, indtil 0% nås
januar 2010

1. januar 2010 1)

1) Undtagen i zoner og byområder, hvor fristen er forlænget i henhold til artikel 3, stk. 2.

_______________________

                                                
∗∗∗∗  Datoen for dette direktivs ikrafttræden.
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BILAG II

GRÆNSEVÆRDI FOR CARBONMONOXID

Grænseværdien udtrykkes i mg/m3. Volumen standardiseres ved en temperatur på 293K og et tryk

på 101,3 kPa.

Midlingstid Grænseværdi Tolerancemargen Tidspunkt for
grænseværdiens

overholdelse
Grænseværdi i
forbindelse
med sundheds-
beskyttelse

Maksimalt dag-
ligt 8 timers-
gennemsnit

10 mg/m3 6 mg/m3 den ...∗∗∗∗ , med ned-
sættelse pr. 1. januar 2003
og derefter hver 12. måned
med 2 mg/m3, indtil 0% nås
januar 2005

1. januar 2005

Den maksimale daglige 8 timers-gennemsnitskoncentrationen udvælges ved, at et gennemsnit på

8 timer i sammenhæng, som udregnes på grundlag af data indsamlet og ajourført hver time, under-

søges. Hvert 8 timers-gennemsnit, der er udregnet på denne måde, anføres for den dag, udregningen

slutter, dvs. at den første udregningsperiode for en hvilken som helst dag bliver perioden fra

kl. 17.00 den foregående dag til kl. 01.00 den pågældende dag; den sidste udregningsperiode for en

hvilken som helst dag bliver perioden fra kl. 16.00 til kl. 24.00 den pågældende dag.

________________________

                                                
∗∗∗∗  Datoen for dette direktivs ikrafttræden.
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BILAG III

FASTSÆTTELSE AF FORSKRIFTERNE FOR VURDERING AF BENZEN- OG CARBON-

MONOXIDKONCENTRATIONERNE I LUFTEN I EN ZONE ELLER ET BYOMRÅDE

I. Øvre og nedre vurderingstærskel

Der anvendes følgende øvre og nedre tærskler:

a) Benzen

Årligt gennemsnit
Øvre
vurderingstærskel

70% af grænseværdien
(3,5 µg/m3)

Nedre
vurderingstærskel

40% af grænseværdien
(2 µg/m3)

b) Carbonmonoxid

8 timers-gennemsnit
Øvre
vurderingstærskel

70% af grænseværdien
(7 mg/m3)

Nedre
vurderingstærskel

50% af grænseværdien
(5 mg/m3)
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II. Bestemmelse af overskridelser af den øvre og den nedre vurderingstærskel

Overskridelse af den øvre og den nedre vurderingstærskel bestemmes på grundlag af koncen-

trationerne i de foregående fem år, hvis der foreligger tilstrækkelige oplysninger. En vurde-

ringstærskel anses for overskredet, hvis den er blevet overskredet i mindst tre enkeltstående år

ud af de foregående fem år.

Foreligger der oplysninger for mindre end fem år, kan medlemsstaterne kombinere kortvarige

målekampagner, som i årets løb foretages på steder, der betragtes som typiske for de højeste

forureningsniveauer, med resultatet af oplysninger fra emissionsregistre og modelberegninger

og således bestemme overskridelserne af den øvre og den nedre vurderingstærskel.

________________________
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BILAG IV

PLACERING AF PRØVEUDTAGNINGSSTEDER I FORBINDELSE MED MÅLING AF

BENZEN- OG CARBONMONOXIDKONCENTRATIONERNE I LUFTEN

Følgende faktorer tages i betragtning ved faste målinger.

I. Makroskalaplacering

Prøveudtagningssteder med sundhedsbeskyttelsesformål bør anbringes således:

i) at der skaffes oplysninger om de steder i zonerne eller byområderne, hvor befolkningen

antages at blive direkte eller indirekte udsat for de største koncentrationer i løbet af et

tidsrum, som er signifikant i forhold til grænseværdiens (-værdiernes) midlingstid

ii) at der skaffes oplysninger om niveauerne på andre steder i zonerne og byområderne,

som er repræsentative for de niveauer, befolkningen udsættes for i almindelighed.

Prøveudtagningsstederne bør i almindelighed anbringes således, at måling af meget små mi-

kromiljøer i deres umiddelbare nærhed undgås. Som hovedregel bør prøveudtagningsstederne

anbringes således, at prøverne er repræsentative for luftkvaliteten i en omkreds af mindst

200 m2 på trafikerede steder og i en omkreds af adskillige kvadratkilometer i et bebygget

område.
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Prøveudtagningsstederne bør også så vidt muligt være repræsentative for tilsvarende lokali-

teter, som ikke ligger i deres umiddelbare nærhed.

Der bør anbringes prøveudtagningssteder på trafikheller, når dette er nødvendigt for sund-

hedsbeskyttelsen.

II. Mikroskalaplacering

Følgende retningslinjer bør så vidt muligt følges:

– strømningerne omkring prøveudtagerens indsugningstragt bør foregå uhæmmet af for-

hindringer, der kan påvirke luftstrømmen i prøveudtagerens umiddelbare nærhed (som

hovedregel i nogle meters afstand fra bygninger, balkoner, træer og andre forhindringer

og mindst 0,5 m fra den nærmeste bygning, når prøveudtagningsstederne skal repræ-

sentere luftkvaliteten ved byggelinjen)

– indsugningstragten bør som hovedregel være placeret mellem 1,5 m (indåndingszonen)

og 4 m over jorden. Højere placeringer (indtil 8 m) kan i nogle tilfælde være nødvendig.

Højere placering kan også være hensigtsmæssig, hvis målestedet er repræsentativt for et

stort område

– for at undgå direkte indsugning af emissioner, som ikke er blandet med den omgivende

luft, bør indsugningstragten ikke anbringes i kildernes umiddelbare nærhed
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– prøveudtagerens udsugningsåbning bør være anbragt således, at udsugningsluften ikke

recirkuleres til indsugningstragten

– placering af trafikorienterede prøveudtagere:

= for samtlige forurenende stoffers vedkommende bør prøveudtagningsstederne an-

bringes mindst 25 m fra større kryds og mindst 4 m fra midten af den nærmeste

kørebane

= ved måling af carbonmonoxid bør indsugningstragterne højst være 5 m fra for-

tovskanten

= ved måling af benzen bør indsugningstragterne anbringes således, at prøverne er

repræsentative for luftkvaliteten ved byggelinjen.

Der kan også tages hensyn til følgende faktorer:

– forstyrrende kilder

– sikkerhed

– adgang

– adgang til elektricitet og telefon
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– stedets synlighed i forhold til omgivelserne

– offentlighedens og personalets sikkerhed

– det hensigtsmæssige i at foretage prøveudtagningen af forskellige forurenende stoffer på

samme sted

– planlægningsbehov.

III. Dokumentation og revurdering af placeringen

Placeringsprocedurerne bør allerede på klassificeringsstadiet ledsages af fuldstændig doku-

mentation i form af retningsvisende fotografier af omgivelserne og detaljerede kort. Prøve-

udtagningsstederne bør revurderes med regelmæssige mellemrum og ledsages af fornyet do-

kumentation for at sikre, at udvælgelseskriterierne stadig er gyldige.

________________________
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BILAG V

KRITERIER FOR FASTSÆTTELSE AF ANTALLET AF PRØVEUDTAGNINGSSTEDER I

FORBINDELSE MED FASTE MÅLINGER AF BENZEN- OG

CARBONMONOXIDKONCENTRATIONERNE I LUFTEN

Det mindste antal prøveudtagningssteder i forbindelse med faste målinger for at vurdere overholdel-

sen af sundhedsbeskyttelsesgrænseværdierne i zoner og byområder, hvor faste målinger er den ene-

ste oplysningskilde

a) Diffuse kilder

Byområdets eller zonens
befolkning

(1000)

Hvis koncentrationerne
overstiger den øvre vurde-

ringstærskel 1)

Hvis de største koncentrationer
ligger mellem den øvre og den

nedre vurderingstærskel

0 - 249 1 1
250 - 499 2 1
500 - 749 2 1
750 - 999 3 1
1000 - 1499 4 2
1500 - 1999 5 2
2000 - 2749 6 3
2750 - 3749 7 3
3750 - 4749 8 4
4750 - 5999 9 4
≥ 6000 10 5

1) Skal omfatte mindst en bystation og en trafikrelateret station, såfremt dette ikke øger antallet
af prøveudtagningssteder.
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b) Punktkilder

Ved vurdering af forureningen i nærheden af punktkilder bør antallet af prøveudtagningsste-

der i forbindelse med fast måling beregnes på grundlag af bl.a. emissionstæthed, luftforure-

ningens sandsynlige fordelingsmønster og risikoen for den forureningsudsatte befolkning.

________________________
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BILAG VI

DATAKVALITETSMÅLSÆTNINGER OG INDSAMLING AF

LUFTKVALITETSVURDERINGSRESULTATER

I. Datakvalitetsmålsætninger

Følgende datakvalitetsmålsætninger for et minimalt tidsrum og minimal datafangst forudsæt-

tes af hensyn til vurderingsmetodernes tilladte usikkerhed og opstilles til vejledning for kva-

litetssikringsprogrammer.

Benzen Carbonmonoxid
Faste målinger 1)

Usikkerhed
Minimal datafangst
Minimalt tidsrum

25%
90%
35% storbybaggrund og
trafikerede områder (for-
delt over året for at være
repræsentative for forskel-
lige klima- og trafikfor-
hold)
90% industriområder

15%
90%

Vejledende målinger

Usikkerhed
Minimal datafangst
Minimalt tidsrum

30%
90%
14% (måling en vilkårlig
dag om ugen, jævnt fordelt
over et år, eller 8 uger
jævnt fordelt over et år)

25%
90%
14% (en vilkårlig måling
om ugen, jævnt fordelt
over et år, eller 8 uger
jævnt fordelt over et år)

Modelberegning

Usikkerhed:
8 timers-gennemsnit
Årlige gennemsnit

---
50%

50%
---

Objektiv vurdering

Usikkerhed 100% 75%

1) Medlemsstaterne kan gøre brug af stikprøvemålinger i stedet for kontinuerlige målinger
af benzen, hvis de over for Kommissionen kan godtgøre, at usikkerheden, herunder den
usikkerhed, der skyldes stikprøvemålingsmetoden, opfylder kvalitetsmålet på 25%. Prø-
veudtagninger, der foretages i form af stikprøver, skal være jævnt fordelt over hele året
for at undgå skævvridning af resultaterne.
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Vurderingsmetodernes usikkerhed (inden for en pålidelighedsmargen på 95%) evalueres i

overensstemmelse med principperne i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measure-

ments" (ISO 1993) eller ISO 5725-metoden (1994) eller tilsvarende. Procentsatserne for usik-

kerheden i ovenstående skema gælder individuelle målinger beregnet som gennemsnit i det

pågældende tidsrum med en pålidelighedsmargen på 95%. Usikkerheden i forbindelse med de

faste målinger bør fortolkes som gældende i området omkring den relevante grænseværdi. Så

længe der ikke foreligger fuldt vedtagne CEN-standarder med detaljerede testprotokoller, vil

Kommissionen inden direktivets vedtagelse udsende CEN's anvendelsesretningslinjer.

Usikkerheden i forbindelse med modelberegning og objektiv vurdering defineres som de

målte og beregnede koncentrationsniveauers maksimale afvigelse i den pågældende periode i

forhold til grænseværdien uden hensyn til tidsforløb.

Kravene til minimal datafangst og minimalt tidsrum omfatter ikke datatab, som skyldes

regelmæssig justering eller normal vedligeholdelse af apparaturet.

II. Resultaterne af luftkvalitetsvurdering

Følgende oplysninger bør indsamles for zoner eller byområder, hvor der benyttes andre kilder

end måling, for at supplere måleresultaterne eller som eneste middel til luftkvalitetsvurdering:

– en beskrivelse af vurderingsaktiviteterne
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– den anvendte metode med henvisninger til metodebeskrivelser

– data- og oplysningskilder

– en beskrivelse af resultaterne, herunder deres usikkerhed og en beskrivelse af udstræk-

ningen af ethvert område eller, hvis det er relevant, enhver vejlængde i den pågældende

zone eller det pågældende byområde, hvor koncentrationerne overstiger grænseværdien

(-værdierne) eller grænseværdien (-værdierne) + eventuelt gældende tolerancemar-

gen(er), og af ethvert område, hvor koncentrationerne overstiger den øvre eller den

nedre vurderingstærskel

– i forbindelse med grænseværdier, hvis formål er sundhedsbeskyttelse, angives det, hvil-

ken befolkning der kan blive udsat for koncentrationer, som ligger over grænseværdien.

Medlemsstaterne bør så vidt muligt indsamle kort, som viser koncentrationernes fordeling

inden for de enkelte zoner og byområder.

III. Standardisering

For benzen og carbonmonoxid standardiseres måleresultatet ved en temperatur på 293K og et

tryk på 101,3 kPa.

________________________
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BILAG VII

REFERENCEMETODER FOR VURDERING AF BENZEN- OG

CARBONMONOXIDKONCENTRATIONER

I. Referencemetode for prøveudtagning/analyse af benzen

Referencemetoden for måling af benzen er den prøveudtagningsmetode ved hjælp af indsug-

ning i en sorptionsbeholder med senere gaskromatografisk bestemmelse, som CEN er i færd

med at standardisere. Foreligger der ikke nogen CEN-standardiseret metode, kan medlems-

staterne benytte nationale standardmetoder, som bygger på samme målemetode.

Medlemsstaterne kan også benytte andre metoder, hvis de kan påvise, at de giver resultater,

som svarer til den her nævnte.

II. Referencemetode for analyse af carbonmonoxid

Referencemetoden for måling af carbonmonoxid er den ikke-dispersive infrarøde spektro-

metriske metode, som CEN er i færd med at standardisere. Foreligger der ikke nogen CEN-

standardiseret metode, kan medlemsstaterne benytte nationale standardmetoder, som bygger

på samme målemetode.

Medlemsstaterne kan også benytte andre metoder, hvis de kan påvise, at de giver resultater,

som svarer til den her nævnte.
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III. Referencemodelberegningsmetode

Referencemodelberegningsmetoder kan ikke angives på nuværende tidspunkt. Alle ændringer

med sigte på at tilpasse dette punkt til den videnskabelige og tekniske udvikling skal vedtages

efter proceduren i artikel 12, stk. 2, i direktiv 96/62/EF.

________________________
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen sendte den 1. december 1998 Rådet et forslag til Rådets direktiv om

grænseværdier for benzen og carbonmonoxid i luften1. Forslaget var baseret på trakta-

tens artikel 175, stk. 1 (tidl. artikel 130 S, stk. 1).

2. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 2. december 19992.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 25. marts 19993, medens

Regionsudvalget på mødet den 28. juni 1999 besluttede ikke at afgive nogen udtalelse.

3. På baggrund af disse udtalelser sendte Kommissionen Rådet et ændret forslag4 den [...]

(foreligger endnu ikke).

4. Rådet vedtog den [10. april 2000] en fælles holdning5 i overensstemmelse med trakta-

tens artikel 251, stk. 2.

II. Mål

Formålet med direktivet er at opstille grænseværdier for og vurdere benzen- og carbon-

monoxidkoncentrationerne i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets direktiv 96/62/EF om

vurdering og styring af luftkvalitet for at undgå, forebygge eller begrænse skadelige virknin-

ger på sundhed og miljø i almindelighed.

                                                
1 EFT C 53 af 24. februar 1999, s. 8.
2 EFT C
3 EFT C 138 af 18. maj 1999, s. 42.
4 EFT C
5 EFT C
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III. Analyse af den fælles holdning6

Rådet fastholder i sin fælles holdning den fremgangsmåde, som Kommissionen foreslår, men

har tilføjet en række bestemmelser, der enten skal styrke, afklare eller bringe den i overens-

stemmelse med direktiv 99/30/EF, der er det første af denne type, som er vedtaget inden for

rammerne af direktiv 96/62/EF.

A. Kommissionens ændrede forslag

Rådet har fuldt ud (i visse tilfælde i let omformuleret udgave) eller delvis vedtaget alle

undtaget et (ændring 11) af de 11 ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der er

accepteret af Kommissionen. Det drejer sig om følgende:

i) vedtaget fuldt ud: ændring 1, 6, 10 og 21;

ii) vedtaget i let omformuleret udgave: ændring 2, 4 og 8;

iii) vedtaget delvis: ændring 7, 9 og 15.

B. De væsentligste nye elementer, som Rådet har indført

1. Betragtninger

Rådet har tilføjet:

– betragtning 6 for at begrunde indarbejdelsen af ændring 6 og bringe den i

overensstemmelse med betragtning 11 i direktiv 99/30/EF;

– betragtning 9 for at forklare grundene til, at der gives medlemsstaterne mu-

lighed for at forlænge fristen som omhandlet i artikel 3, stk. 2 (jf. nedenfor).

                                                
6 Nummereringen af betragtninger, artikler og bilag følger den fælles holdning.
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2. Artikler

− Artikel 3, stk. 2: Rådet har opretholdt muligheden for at forlænge fristen for

overholdelse af grænseværdien for benzen som foreslået af Kommissionen,

men

= har begrænset denne mulighed, således at fristen kun kan forlænges én

gang (med op til fem år) og

= har indført

•  en række strenge kriterier, der skal være opfyldt, samt
•  krav om en fuldstændig begrundelse.

Rådet har navnlig tilføjet et øvre loft på 10 µg/m3 for den grænseværdi for

koncentration, hvor fristen eventuelt kan forlænges.

− Artikel 7, stk. 3, sidste punktum: Rådet har ændret det oprindelige kommis-

sionsforslag ved at udelade kravene om, at Kommissionen skal forslå en

absolut frist for yderligere forlængelse af de frister, som er blevet forlænget

i henhold til artikel 3, stk. 2. Eventuelle forslag til ændring af direktivet,

bl.a. om yderligere forlængelse af fristerne for overholdelse af grænsevær-

dien for benzen i bilag I, der måtte ledsage Kommissionens rapport i 2004,

skal opfylde betingelsen om at opretholde et højt sundheds- og miljøbeskyt-

telsesniveau.

3. Bilag

Der er af praktiske grunde foretaget visse ændringer af rent teknisk art i bilag I

og II.

o

o       o

Kommissionen har tilsluttet sig den fælles holdning, som Rådet har fastlagt.

________________________
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1998/0333 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
grænseværdier for benzen og carbonmonoxid i luften

1. PROCEDUREMÆSSIGE SPØRGSMÅL

• Forslaget blev forelagt Rådet den 1. december 1998 (KOM(1998)591-
1998/0333 COD - EFT C 53 af 24.02.1999, s.8).

• Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog positiv udtalelse (uden
ændringsforslag) den 25. marts 1999 (CES/1999/333). Regionsudvalget
besluttede på sit møde den 28. juni 1999, at det ikke ville afgive nogen
udtalelse.

• Europa-Parlamentet afgav sin udtalelse (ved førstebehandlingen) på mødet den
2. december 1999.

• Kommissionen vedtog et ændret forslag den 11.04.2000 (KOM(2000)223 -
1998/0333 (COD)).

• På mødet den 13. december 1999 nåede Rådet enstemmigt til politisk enighed
med hensyn til vedtagelse af en fælles holdning.

• Rådets fælles holdning blev vedtaget den 10.04.2000.

2. FORMÅLET MED KOMISSIONENS FORSLAG

Formålet med dette direktiv er at opstille grænseværdier for benzen- og
carbonmonoxidkoncentrationerne i luften for at beskytte menneskers sundhed som
krævet i henhold til artikel 4 i forbindelse med bilag I i Rådets direktiv om vurdering
og styring af luftkvalitet (96/62/EF).

3. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger

Nøglespørgsmålet under forhandlingerne var omfanget af offentlig information
og muligheden for at udvide tidsplanen for at overholde grænseværdien for
benzen. I henhold til en nylig undersøgelse kan overholdelse af
grænseværdierne for benzen blive særlig vanskelige i Sydeuropa hovedsagelig
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på grund af de klimatiske forhold. Muligheden for en femårig undtagelse er
derfor blevet indført, når der foreligger bestemte betingelser.

Med hensyn til midler og omfang af offentlig information tages der i den fælles
holdning højde for Parlamentets bekymring om, at offentligheden så vidt
muligt informeres hurtigt og fuldstændigt om luftkvaliteten. Sammenlignet
med Kommissionens oprindelige forslag udvider den aftalte tekst generelt
medlemsstaternes forpligtelse om at offentliggøre oplysninger om
koncentrationer og resultaterne af luftkvalitetsvurderinger for offentligheden.

De fleste af Parlamentets ændringsforslag er blevet indarbejdet i den fælles
holdning, ordret eller indholdsmæssigt. Teksten indeholder adskillige
ændringer i ordlyd eller tekniske udtryk sammenlignet med Kommissionens
ændrede forslag. Generelt har hensigten hermed været at tydeliggøre meningen
og bringe teksten i tråd med Rådets direktiv 1999/30/EF, der var det første der
blev vedtager under rammedirektivet 96/62/EF.

3.2. Resultatet af Parlamentets ændringsforslag fra førstebehandlingen

3.2.1.De af Parlamentets ændringsforslag, som Kommissionen godkendte i
Kommissionens ændrede forslag og som er fuldt ud, delvis eller principielt
er indarbejdet i den fælles holdning

Ændringsforslag nr. 1, 2 (princippet), 4 (princippet), 6, 7 (delvis), 8, 9 (delvis),
10, 15 (delvis), 21.

Præambel

- Ændringsforslag nr. 1(betragtning 5a i det ændrede forslag) er blevet
indarbejdet sombetragtning8. Den er identisk med betragtning 4 i direktiv
1999/30/EF, der siger, at medlemsstaterne kan indføre strengere krav end
forslagets for at beskytte sundheden hos særligt udsatte befolkningsgrupper.

- Ændringsforslag nr. 2(betragtning 5bi det ændrede forslag) er principielt
blevet indarbejdet ibetragtning 9. Den siger, at benzen er et genotoksisk
carcinogen, og at der ikke kan sættes nogen nedre grænse, under hvilken der
ikke er risiko for menneskers sundhed.

- Ændringsforslag nr. 4(betragtning 7ai det ændrede forslag) er principielt
blevet indarbejdet iBetragtning 13 med kravet om, at oplysninger om
koncentrationer af benzen og carbonmonoxid bør sendes til Kommissionen, så
de kan danne grundlag for regelmæssige rapporter.

Artikler

- Ændringsforslag nr. 6(Artikel 5, stk.7)blev indarbejdet. Det tydeliggør, at de
tekniske ændringer til direktivet ikke må medføre nogen ændring i
grænseværdierne.

- Ændringsforslag nr. 7(Artikel 7, stk.1, 1. afsnit)er blevet indarbejdet for så vidt
angår listen over de midler, der kan anvendes til at informere offentligheden.
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- Ændringsforslag nr. 8(Artikel 7, stk. 1), 2. afsnit)med kravet om, at oplysninger
om carbonmonoxid ajourføres hver time, når det er muligt, er blevet medtaget.

- Ændringsforslag nr. 9(Artikel 7, stk. 2)er blevet indarbejdet for så vidt angår
kravet til medlemsstaterne om aktivt at formidle resultaterne af
luftkvalitetsvurderingen (Bilag VI(II)), men ikke dokumentationen om
udvælgelse af steder (Bilag IV(III)).

- Ændringsforslag nr. 10(Artikel 8, stk.1)er blevet indarbejdet; det gælder krav
til Kommissionen om at lægge særlig vægt på udsatte befolkningsgrupper, når
den vurderer resultaterne af den seneste videnskabelige forskning i benzens og
carbonmonoxids indvirkninger på menneskers sundhed.

Bilag

- Ændringsforslag nr. 15(Bilag Va) er delvis blevet indarbejdet. Bilaget er
blevet udvidet med det krav, at hvor der er mere end en målestation skal mindst
en være traffikrelateret og en anden en bystation.

- Ændringsforslag nr. 21(Bilag VI(I)) er blevet indarbejdet og muliggør
stikprøvemålinger, hvis de er nøjagtige nok.

3.2.2.Ændringer foretaget af Rådet i Kommissionens ændrede forslag

Ændringsforslag nr. 11 og 17 blev ikke accepteret af Kommissionen. Den
fælles holdning indeholder imidlertid ændringer i de artikler, der berøres af
disse to ændringsforslag. Andre betydelige ændringer i Kommissionens
ændrede forslag er beskrevet nedenfor.

Præambel

- Betragtning 7er blevet tilføjet af Rådet og afspejler ovenfor nævnte ændring af
artikel 5, stk. 7. Den svarer til betragtning 11 i Rådets direktiv 1999/30/EF.

- Betragtning 10henviser til muligheden for undtagelse, der blev indført med
den fælles holdning i artikel 3, stk. 2, som beskrevet nedenfor.

Artikler

- Ændringsforslag nr. 17(Artikel 3, stk.2) fjerner enhver mulighed for
undtagelse. Det blev ikke accepteret af Kommissionen i dens ændrede forslag.
Artikel 3, stk. 2, som udformet i den fælles holdning fastsætter imidlertid
strengere betingelser for tilladelse af forlængelse med henblik på at overholde
grænseværdierne for benzen. Der er kun mulighed for en forlængelse i en
periode på op til fem år, idet betingelserne (klimatiske og økonomiske) for at
opnå en sådan er nøje fastlagte, og medlemsstaterne skal forelægge fuldt
dokumenteret berettigelse herfor. Den ændrede artikel fastsætte en
grænseværdi på 10 µg/m³, der skal gælde under en eventuel forlængelse.

- Anden del af artikel 7, stk. 3, i Kommissionens oprindelige forslag kræver, at
Kommissionen foreslår en grænse for enhver yderligere forlængelse af fristen
for at imødekomme grænseværdien for benzen, når direktivets gennemførelse
tages op til revision i 2004. Ændringsforslag nr. 11 ville have fjernet den del af
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artikel 7, stk. 3, som en følge af fjernelsen af enhver mulighed for undtagelse
ifølge ændringsforslag nr. 17. I overensstemmelse med afvisningen af
ændringsforslag nr. 17 godkendte Kommissionen heller ikke
ændringsforslag 11. Da den fælles holdning nu begrænser eventuelle
forlængelser i henhold til artikel 3, stk. 2, til 5 år, er fastsættelse af en grænse
for forlængelser i 2004 unødvendig. Den fælles holdning afspejler dette ved at
fjerne den del afartikel 8, stk. 3. Den begrænser muligheden for at tage
beslutning om yderligere forlængelser under gennemgangen i år 2004 på
betingelse af, at der opretholdes et højt beskyttelsesniveau for mennesker
sundhed og miljøet.

- Den fælles holdning tydeliggør medlemsstaternes forpligtelse til at informere
offentligheden ved at udvideartikel 7, stk. 1 andet afsnitog udtrykkeligt
henvise til gennemsnitsværdierne, som anført i bilag I og II.

- Den fælles holdning fjernerunderafsnit a til c i artikel 8, stk. 2,da de anses for
at gå uden for direktivets anvendelsesområde, selv om de principielt støttes.
Rådet anser den overordnede luftkvalitet og grænseoverskridende overførsler
som værende en integreret del af Kommissionens planlagte program, 'Ren luft i
Europa'.

Bilag

- Bilag I i Kommissionens forslag sætter tolerancemargenen for benzen på 5
µg/m³ (100 %) ved ikrafttrædelsen. Den skal reduceres med 1 µg/m³ hver 12.
måned for at nå 0 % i januar 2010. Den fælles holdning fastsætter 1. januar
2006 som startdato for denne reduktion i stedet for 1. januar 2003. Herved
sikres, at tolerancemargenen defineres hvert år med hele tal i stedet for
brøkdele af µg/m³.

- Af ovennævnte grunde fastsættes ibilag II i den fælles holdning en
tolerancemargen på 6 mg/m³ for CO ved ikrafttrædelsesdatoen i stedet for 5
mg/m³. Denne tolerancemargen skal reduceres med 2 mg/m³ hver 12. måned
med startdato den 1. januar 2003, hvilket svarer til det ændrede forslag. Uden
at ændre betydningen er udtrykket for midlingstiden for grænseværdien for CO
i bilag II blevet ændret i den fælles holdning. For tydelighedens skyld er der
blevet tilføjet et afsnit efter tabellen, der beskriver, hvordan det maksimale
daglige 8 timers-gennemsnit bestemmes ud fra data fra hver time.

3.2.3.Ændringsforslag, der ikke er medtaget i Kommissionens ændrede forslag
og heller ikke i den fælles holdning af grunde, der er forklaret i de
forklarende bemærkninger til det ændrede forslag.

Ændringsforslag nr. 3, 12, 13 og 14 blev ikke godkendt af Kommissionen.
Rådet har ikke foreslået at medtage dem i den fælles holdning.
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4. KONKLUSIONER OG ALMENE BEMÆRKNINGER

Kommissionen tilslutter sig den fælles holdnings ordlyd. Den mener, at de foreslåede ændringer
hjælper med til at tydeliggøre meningen af Kommissionens oprindelige forslag og bringe det i
tråd med Rådets direktiv 1999/30/EF, det første der blev vedtaget under Rådets direktiv
96/62/EF. Generelt tager teksten i den fælles holdning hensyn til de fleste af Parlamentets
bekymringer, der blev udtrykt under førstebehandlingen uden at svække Kommissionens
oprindelige forslag. Især hvad angår muligheden for undtagelser fra den almene frist for
overensstemmelse af grænseværdierne for benzen, anser Kommissionen den fælles holdning for
et acceptabelt kompromis. Det giver smidighed i mangel af gode data om nuværende
koncentrationer af benzen, medens det sikres, at der ikke kan tillades forlængelser, undtagen det
klart påvises, at de er væsentlige.


