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 Ο∆ΗΓΙΑ 2000/....../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 της

 για οριακές τιµές βενζολίου και µονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος
 
 

 

 

 

 TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

 

 

 Έχοντας υπόψη:

 

 τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,
 

 την πρόταση της Επιτροπής 1,
 

 τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,
 

 αφού ζήτησαν τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
 

 Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,
 

                                                
 1 ΕΕ C 53 της 24.2.1999, σ. 8.
 2 ΕΕ C 138 της 18.5.1999, σ. 42
 3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας ∆εκεµβρίου 1999 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα), Κοινή θέση του Συµβουλίου της                            (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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 Εκτιµώντας τα εξής :

 
1) Mε βάση τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 174 της Συνθήκης, το πρόγραµµα πολιτικής

και δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη

(πέµπτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον) 1, όπως συµπληρώνεται µε την απόφαση

2179/98/ΕΚ 2 σχετικά µε την αναθεώρησή του, προβλέπει ειδικότερα την τροποποίηση της

ισχύουσας νοµοθεσίας για τους ατµοσφαιρικούς ρύπους. Το πρόγραµµα αυτό συνιστά τον

καθορισµό µακροπρόθεσµων στόχων ποιότητος του αέρος· ότι το άρθρο 174 της Συνθήκης

απαιτεί να εφαρµόζεται η αρχή της προφύλαξης στα θέµατα προστασίας της υγείας του

ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

 
2) Tο άρθρο 152 της Συνθήκης προβλέπει ότι οι απαιτήσεις προστασίας της υγείας πρέπει να

αποτελούν συνιστώσα των άλλων πολιτικών της Κοινότητας. Το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ο)

της Συνθήκης προβλέπει ότι οι δραστηριότητες της Κοινότητας πρέπει να περιλαµβάνουν

συµβολή στην επίτευξη υψηλού επίπεδου προστασίας της υγείας.

 
3) ∆υνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 96/62/ΕΚ του Συµβουλίου, της

27ης Σεπτεµβρίου 1996, για την εκτίµηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του

περιβάλλοντος 3, το Συµβούλιο θεσπίζει τη νοµοθεσία που προβλέπεται στην παράγραφο 1

και τις διατάξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του ίδιου άρθρου.

4) Η οδηγία 96/62/ΕΚ απαιτεί την κατάρτιση σχεδίων δράσης για τις ζώνες στις οποίες οι

συγκεντρώσεις των ρύπων στον αέρα του περιβάλλοντος υπερβαίνουν τις οριακές τιµές,

προσαυξηµένες κατά το τυχόν προσωρινό περιθώριο ανοχής που εφαρµόζεται για να

διασφαλιστεί εµπροθέσµως η τήρηση των οριακών τιµών.

                                                
1 ΕΕ C 138 της 17.5.1993, σ. 5.
 2 ΕΕ L 275 της 10.10.1998, σ. 1.
 3 ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σ. 55.
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5) Η οδηγία 96/62/ΕΚ προβλέπει ότι οι αριθµητικές οριακές τιµές πρέπει να βασίζονται στα

πορίσµατα των εργασιών διεθνών επιστηµονικών οµάδων του τοµέα. Η Επιτροπή πρέπει να

λαµβάνει υπόψη τα πλέον πρόσφατα επιστηµονικά ερευνητικά δεδοµένα στους σχετικούς

τοµείς της επιδηµιολογίας και του περιβάλλοντος και τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στη

µετρολογία για την επανεξέταση των στοιχείων επί των οποίων βασίζονται οι οριακές τιµές.

 
6) Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/62/ΕΚ, οι αναγκαίες τροποποιήσεις

για την προσαρµογή προς την επιστηµονική και τεχνική πρόοδο επιτρέπεται να αφορούν

µόνον τα κριτήρια και τις τεχνικές για την εκτίµηση της συγκέντρωσης βενζολίου και

µονοξειδίου του άνθρακα ή λεπτοµερείς ρυθµίσεις για τη διαβίβαση πληροφοριών στην

Επιτροπή, και δεν επιτρέπεται να οδηγούν στην άµεση ή έµµεση τροποποίηση οριακών

τιµών.

 

7) Οι οριακές τιµές που ορίζει η παρούσα οδηγία αποτελούν απλώς στοιχειώδεις απαιτήσεις.

Σύµφωνα µε το άρθρο 176 της Συνθήκης, τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν σε ισχύ ή να

θεσπίζουν αυστηρότερα προστατευτικά µέτρα. Ειδικότερα, µπορούν να θεσπιστούν

αυστηρότερες οριακές τιµές για να προστατευθεί η υγεία ιδιαίτερα ευάλωτων πληθυσµιακών

οµάδων όπως των παιδιών και των νοσηλευόµενων σε νοσοκοµεία. Ένα κράτος µέλος µπορεί

να απαιτεί την επίτευξη των οριακών τιµών και πριν από τις προθεσµίες που τάσσει η οδηγία.

8) Το βενζόλιο αποτελεί γονιδιοτοξικό καρκινογόνο παράγοντα για τον άνθρωπο και δεν

υπάρχει προσδιορίσιµο επίπεδο κάτω του οποίου είναι ακίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.
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9) Ωστόσο, όταν οι οριακές τιµές που θέτει για το βενζόλιο η παρούσα οδηγία είναι δύσκολο να

επιτευχθούν λόγω των τοπικών χαρακτηριστικών διασποράς ή των σχετικών κλιµατολογικών

συνθηκών ή όταν η εφαρµογή των µέτρων θα δηµιουργούσε σοβαρά κοινωνικοοικονοµικά

προβλήµατα, τα κράτη µέλη µπορούν να ζητούν από την Επιτροπή µία χρονικώς

περιορισµένη παράταση υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις.

10) Για να διευκολυνθεί η επανεξέταση της παρούσας οδηγίας το 2004, η Επιτροπή και τα κράτη

µέλη θα πρέπει να µελετήσουν την ενθάρρυνση της έρευνας όσον αφορά τις επιπτώσεις του

βενζολίου και του µονοξειδίου του άνθρακα.

 
11) Η ύπαρξη τυποποιηµένων τεχνικών µέτρησης µεγάλης ακρίβειας και κοινών κριτηρίων για

τις θέσεις εγκατάστασης των σταθµών µέτρησης αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στην εκτίµηση

της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος, προκειµένου να λαµβάνονται συγκρίσιµες

πληροφορίες σε όλη την Κοινότητα.

12) Ως βάση για την κατάρτιση τακτικών εκθέσεων, πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή

στοιχεία για τις συγκεντρώσεις βενζολίου και µονοξειδίου του άνθρακα.

13) Πρέπει να διατίθενται στο κοινό ευχερώς ενηµερωµένες πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις

βενζολίου και µονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος,

 
 
 ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :
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Άρθρο 1

Στόχοι

Στόχοι της παρούσας οδηγίας είναι :

α) ο καθορισµός οριακών τιµών για τις συγκεντρώσεις βενζολίου και µονοξειδίου του άνθρακα

στον αέρα του περιβάλλοντος µε σκοπό την αποφυγή, πρόληψη ή µείωση επιβλαβών

επιδράσεων στην υγεία του ανθρώπου και στο σύνολο του περιβάλλοντος,

β) η εκτίµηση των συγκεντρώσεων βενζολίου και µονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα του

περιβάλλοντος βάσει κοινών µεθόδων και κριτηρίων,

γ) η συλλογή κατάλληλων πληροφοριών για τις συγκεντρώσεις βενζολίου και µονοξειδίου του

άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος και η ενηµέρωση του κοινού,

δ) η διατήρηση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος, όταν είναι καλή, και η βελτίωσή της

στις υπόλοιπες περιπτώσεις ως προς το βενζόλιο και το µονοξείδιο του άνθρακα.
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Άρθρο 2

Ορισµοί

Εφαρµόζονται οι ορισµοί του άρθρου 2 της οδηγίας 96/62/ΕΚ.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως :

α) "άνω όριο εκτίµησης", επίπεδο που καθορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ και κάτω από το οποίο

µπορεί να χρησιµοποιηθεί συνδυασµός µετρήσεων και τεχνικών προσοµοίωσης για την

εκτίµηση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 3

της οδηγίας 96/62/ΕΚ,

β) "κάτω όριο εκτίµησης", επίπεδο που καθορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ και κάτω από το οποίο

µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο τεχνικές προσοµοίωσης ή αντικειµενικής εκτίµησης για

την εκτίµηση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 6

παράγραφος 4 της οδηγίας 96/62/ΕΚ,

γ) "µετρήσεις σταθερών σηµείων", µετρήσεις εκτελούµενες σύµφωνα µε το άρθρο 6

παράγραφος 5 της οδηγίας 96/62/ΕΚ.

Άρθρο 3

Βενζόλιο

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε οι συγκεντρώσεις βενζολίου στον αέρα

του περιβάλλοντος, εκτιµώµενες κατ’ άρθρο 5, να µην υπερβαίνουν την οριακή τιµή που

καθορίζεται στο Παράρτηµα Ι σύµφωνα µε τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται σ’ αυτό.
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Το περιθώριο ανοχής που καθορίζεται στο Παράρτηµα Ι εφαρµόζεται σύµφωνα µε το άρθρο 8 της

οδηγίας 96/62/ΕΚ.

2. Όταν η επίτευξη της οριακής τιµής του Παραρτήµατος Ι είναι δυσχερής λόγω των τοπικών

χαρακτηριστικών διασποράς ή των σχετικών κλιµατικών συνθηκών, όπως η χαµηλή ταχύτητα του

ανέµου και/ή συνθήκες που ευνοούν την εξάτµιση και εάν η εφαρµογή των µέτρων θα προκαλούσε

σε σοβαρά κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα, ένα κράτος µέλος δύναται να ζητήσει από την

Επιτροπή παράταση περιορισµένης διάρκειας. Η Επιτροπή, ενεργώντας µε τη διαδικασία του

άρθρου 12 παρ. 2 της Οδηγίας 96/62/ΕΚ, δύναται, κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους και µε την

επιφύλαξη του άρθρου 7 παρ. 3, της παρούσας οδηγίας να δώσει µια τέτοια παράταση για περίοδο

που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη εάν το συγκεκριµένο κράτος µέλος :

− καθορίζει τις ζώνες και/ή οικισµούς

− αιτιολογεί δεόντως την παράταση αυτή

− αποδεικνύει ότι έχουν ληφθεί όλα τα εύλογα µέτρα για τη µείωση των συγκεντρώσεων των

ρύπων και την ελαχιστοποίηση της περιοχής πάνω από την οποία σηµειώνεται υπέρβαση της

οριακής τιµής και

− σκιαγραφεί τις µελλοντικές εξελίξεις όσον αφορά τα µέτρα που θα λάβει σύµφωνα µε το

άρθρο 8 παρ. 3 της οδηγίας 96/62/ΕΚ.

Ωστόσο, η οριακή τιµή βενζολίου κατά την παράταση περιορισµένης διάρκειας δεν υπερβαίνει

τα 10 µg/m3.
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Άρθρο 4

Μονοξείδιο του άνθρακα

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε οι συγκεντρώσεις µονοξειδίου του άνθρακα

στον αέρα του περιβάλλοντος, όπως εκτιµώνται σύµφωνα µε το άρθρο 5, να µην υπερβαίνουν την

οριακή τιµή που καθορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ σύµφωνα µε τις εκεί προβλεπόµενες ηµεροµηνίες.

Το περιθώριο ανοχής που καθορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ εφαρµόζεται σύµφωνα µε το άρθρο 8 της

οδηγίας 96/62/ΕΚ.

Άρθρο 5

Εκτίµηση των συγκεντρώσεων

1. Τα άνω και κάτω όρια εκτίµησης για το βενζόλιο και το µονοξείδιο του άνθρακα ορίζονται

στο τµήµα Ι του Παραρτήµατος III.

Η ταξινόµηση κάθε ζώνης ή οικισµού για τους σκοπούς του άρθρου 6 της οδηγίας 96/62/ΕΚ

επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά πενταετία µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο τµήµα ΙΙ του

Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας. Η ταξινόµηση επανεξετάζεται και νωρίτερα σε

περίπτωση σηµαντικής µεταβολής δραστηριοτήτων συνδεόµενων µε τις συγκεντρώσεις βενζολίου

ή µονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος.
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2. Τα κριτήρια τοποθέτησης των σηµείων δειγµατοληψίας για τη µέτρηση του βενζολίου και

του µονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος, παρατίθενται στο Παράρτηµα IV. Ο

ελάχιστος αριθµός σηµείων δειγµατοληψίας για τη µέτρηση των συγκεντρώσεων κάθε ρύπου σε

σταθερά σηµεία, καθορίζεται στο Παράρτηµα V· τέτοια σηµεία πρέπει να ορίζονται σε κάθε ζώνη ή

οικισµό όπου απαιτούνται µετρήσεις, εφόσον οι µετρήσεις σταθερών σηµείων είναι η αποκλειστική

πηγή στοιχείων για τις εκεί συγκεντρώσεις.

3. Σε ζώνες και οικισµούς στους οποίους οι πληροφορίες από σταθµούς µετρήσεων σταθερών

σηµείων συµπληρώνονται µε πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως απογραφές εκποµπών, µεθόδους

ενδεικτικών µετρήσεων και προσοµοίωση της ποιότητας του αέρα, ο αριθµός των σταθερών

σταθµών µέτρησης και η κατά χώρον ανιχνευτική ικανότης των υπόλοιπων τεχνικών πρέπει να

επαρκούν για τον προσδιορισµό των συγκεντρώσεων των ατµοσφαιρικών ρύπων σύµφωνα µε το

τµήµα Ι του Παραρτήµατος IV και το τµήµα Ι του Παραρτήµατος VI.

4. Σε ζώνες και οικισµούς στους οποίους δεν απαιτούνται µετρήσεις, µπορούν να

χρησιµοποιούνται τεχνικές προσοµοίωσης ή αντικειµενικής εκτίµησης.

5. Οι µέθοδοι αναφοράς για την ανάλυση και τη δειγµατοληψία του βενζολίου και του

µονοξειδίου του άνθρακα καθορίζονται στα τµήµατα Ι και ΙΙ του Παραρτήµατος VII. Το τµήµα ΙΙΙ

του Παραρτήµατος VII θα προβλέψει τεχνικές αναφοράς για την προσοµοίωση της ποιότητας του

αέρα, όταν αυτές υπάρξουν.

6. Η προθεσµία για την κοινοποίηση στην Επιτροπή από τα κράτη µέλη των µεθόδων που

χρησιµοποιούν για την προκαταρκτική εκτίµηση της ποιότητας του αέρα, σύµφωνα µε το άρθρο 11

παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 96/62/ΕΚ, είναι αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 9 της

παρούσας οδηγίας.
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7. Οι τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρµογή του παρόντος άρθρου και των

Παραρτηµάτων ΙΙΙ έως VII στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο, εγκρίνονται µε τη διαδικασία

του άρθρου 12 της οδηγίας 96/62/ΕΚ αλλά δεν επιτρέπεται να οδηγήσουν σε οποιαδήποτε άµεση ή

έµµεση µεταβολή των οριακών τιµών.

Άρθρο 6

Ενηµέρωση του κοινού

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ενηµερωµένες πληροφορίες περί των συγκεντρώσεων

βενζολίου και µονοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον, τίθενται επί τακτικής βάσεως στη διάθεση

του κοινού, καθώς και στη διάθεση καταλλήλων οργανώσεων όπως οι οργανώσεις προστασίας του

περιβάλλοντος, οι οργανώσεις καταναλωτών, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συµφέροντα

ευαίσθητων πληθυσµιακών οµάδων και άλλοι σχετικοί υγειονοµικοί φορείς, µέσω, λόγου χάριν,

των ραδιοτηλεοπτικών µέσων, του τύπου, των ενηµερωτικών οθονών ή των υπηρεσιών δικτύου

ηλεκτρονικών υπολογιστών, του teletext, του τηλεφώνου ή τoυ fax.

Οι πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις του βενζολίου στο περιβάλλον, ως µέση τιµή κατά το

τελευταίο δωδεκάµηνο, ενηµερώνονται τουλάχιστον ανά τρίµηνο και, εφόσον είναι εφικτό, οι

πληροφορίες ενηµερώνονται κάθε µήνα. Οι πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις του µονοξειδίου

του άνθρακα στο περιβάλλον, ως µέγιστος κυλιόµενος µέσος όρος οκταώρου, ενηµερώνονται σε

ηµερήσια τουλάχιστον βάση και εφόσον είναι πρακτικά εφικτό κάθε ώρα.
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Στις πληροφορίες του δεύτερου εδαφίου αναφέρεται τουλάχιστον κάθε υπέρβαση των οριακών

τιµών συγκεντρώσεων κατά τη διάρκεια των περιόδων υπολογισµού της µέσης συγκέντρωσης, που

καθορίζονται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ. Περιλαµβάνεται επίσης και µια σύντοµη εκτίµηση ως

προς τις οριακές τιµές και κατάλληλα στοιχεία σχετικά µε τις επιδράσεις στην υγεία.

2. Όταν καταρτίζονται σχέδια ή προγράµµατα που τίθενται στη διάθεση του κοινού σύµφωνα µε

το άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 96/62/ΕΚ, τα κράτη µέλη πρέπει να τα διαθέτουν και στις

οργανώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Αυτό περιλαµβάνει επίσης

την τεκµηρίωση που απαιτείται σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI(II) της παρούσας οδηγίας.

3. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και σε οργανώσεις βάσει των παραγράφων 1 και 2

ανωτέρω, πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και προσιτές.

Άρθρο 7

Έκθεση και επανεξέταση

1. Το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

και το Συµβούλιο έκθεση µε βάση τις εµπειρίες από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και,

ιδιαίτερα, τα αποτελέσµατα των πλέον πρόσφατων επιστηµονικών ερευνών για τις επιδράσεις της

έκθεσης στο βενζόλιο και στο µονοξείδιο του άνθρακα επί της ανθρώπινης υγείας, µε ιδιαίτερη

προσοχή στους ευαίσθητους πληθυσµούς, και στα οικοσυστήµατα, καθώς και τις τεχνολογικές

εξελίξεις, συµπεριλαµβανοµένης της προόδου που επιτεύχθηκε στις µεθόδους µέτρησης και

εκτίµησης, µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, των συγκεντρώσεων του βενζολίου και του µονοξειδίου

του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος.
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2. Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαµβάνει υπόψη, ιδίως όσον αφορά το βενζόλιο

και το µονοξείδιο του άνθρακα:

α) την τρέχουσα ποιότητα του αέρα και τις τάσεις της µέχρι το έτος 2010 και πέραν αυτού,

β) τη σκοπιµότητα περαιτέρω µείωσης των ρυπογόνων εκποµπών από όλες τις πηγές,

λαµβανοµένης υπόψη της τεχνικής σκοπιµότητάς τους και της σχέσης κόστους-

αποτελέσµατος,

γ) τις σχέσεις µεταξύ των ρύπων και των δυνατοτήτων εφαρµογής συνδυασµένων τακτικών για

την επίτευξη των κοινοτικών στόχων ποιότητας του αέρα και άλλων συναφών στόχων,

δ) τις τρέχουσες και µελλοντικές απαιτήσεις όσον αφορά την ενηµέρωση του κοινού και την

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής,

ε) την πείρα που θα έχει αποκτηθεί από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη µέλη,

ειδικότερα σε σχέση µε τις προβλεπόµενες από το Παράρτηµα IV συνθήκες υπό τις οποίες

εκτελέσθηκαν οι µετρήσεις.

3. Με γνώµονα τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του

περιβάλλοντος, η έκθεση θα συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται, από προτάσεις για τροποποίηση της

παρούσας οδηγίας οι οποίες θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν πρόσθετες παρατάσεις του

χρονοδιαγράµµατος τήρησης της οριακής τιµής για το βενζόλιο του Παραρτήµατος Ι, οι οποίες

δύνανται να εγκριθούν βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2.
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Άρθρο 8

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων

που θεσπίζονται κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι

αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 9

Εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο [           ] ∗∗∗∗ , ενηµερώνουν δε

αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς

διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού

δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

                                                
∗∗∗∗  24 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 11

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ

Η οριακή τιµή πρέπει να εκφράζεται σε µg/m3, αναγόµενα σε θερµοκρασία 293K και

πίεση 101,3 kPa

Περίοδος
εξαγωγής της

µέσης
συγκέντρωσης

Οριακή
τιµή

Περιθώριο ανοχής Ηµεροµηνία µέχρι την
οποία πρέπει να

επιτευχθεί η οριακή τιµή

Οριακή τιµή για
την προστασία
της υγείας του
ανθρώπου

Ηµερολογιακό
έτος

5 µg/m3 5 µg/m3 (100 %) κατά
την........................∗∗∗∗ , µειούµενο
την 1η Ιανουαρίου 2006 και
κατόπιν ανά δωδεκάµηνο,
κατά 1 µg/m3 µέχρι
µηδενισµού του τον Ιανουάριο
2010

1η Ιανουαρίου 2010 (1)

(1) εξαιρουµένων των ζωνών και οικισµών όπου έχει συµφωνηθεί χρονικώς περιορισµένη
παράταση κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3 παράγραφος 2.

________________________

                                                
∗∗∗∗  Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.



5860/1/00 REV 1 GA/xl 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG I  EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Η οριακή τιµή πρέπει να εκφράζεται σε mg/m3. Ο όγκος πρέπει να ανάγεται σε θερµοκρασία 293K

και πίεση 101,3 kPa

Περίοδος
εξαγωγής της

µέσης
συγκέντρωσης

Οριακή
τιµή

Περιθώριο ανοχής Ηµεροµηνία µέχρι
την οποία πρέπει να

επιτευχθεί η οριακή τιµή

Οριακή τιµή για
την προστασία
της υγείας του
ανθρώπου

Μέγιστη
ηµερήσια 8ωρη
µέση τιµή

10 mg/m3 6 mg/m3 (50 %) κατά την
............∗∗∗∗ , µειούµενο την
1η Ιανουαρίου 2003 και
κατόπιν ανά δωδεκάµηνο,
κατά 2 mg/m3 µέχρι
µηδενισµού του την
1η Ιανουαρίου 2005

1 Ιανουαρίου 2005

Η µέγιστη ηµερήσια 8ωρη µέση τιµή συγκέντρωσης επιλέγεται εξετάζοντας τους τρέχοντες 8ωρους

µέσους όρους, που υπολογίζονται από ωριαία στοιχεία και ενηµερώνονται ανά ώρα. Κάθε τέτοιος

8ωρος µέσος όρος που υπολογίζεται κατ' αυτό τον τρόπο θα αντιστοιχεί στην ηµέρα κατά την οποία

λήγει, δηλ. η πρώτη περίοδος υπολογισµού για µία ηµέρα θα είναι η περίοδος από τις 17:00 της

προηγούµενης ηµέρας µέχρι τις 01:00 εκείνης της ηµέρας· η τελευταία περίοδος υπολογισµού

οποιασδήποτε ηµέρας θα είναι η περίοδος από τις 16:00 έως τις 24:00 της ηµέρας αυτής.

__________________________

                                                
∗∗∗∗  Hµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΞΕΙ∆ΙΟΥ

ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΖΩΝΗ ΄Η ΟΙΚΙΣΜΟ

I. Άνω και κάτω όρια εκτίµησης

Ισχύουν τα ακόλουθα, άνω και κάτω, όρια εκτίµησης :

α) Βενζόλιο

Ετήσιος µέσος όρος
Άνω όριο
εκτίµησης

70% της οριακής τιµής
(3,5 µg/m3)

Κάτω όριο
εκτίµησης

40% της οριακής τιµής
(2 µg/m3)

β) Μονοξείδιο του άνθρακα

Μέσος όρος οκταώρου
Άνω όριο
εκτίµησης

70% της οριακής τιµής
(7 mg/m3)

Κάτω όριο
εκτίµησης

50% της οριακής τιµής
(5 mg/m3)
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II. Προσδιορισµός υπερβάσεων των άνω και κάτω ορίων εκτίµησης

Οι υπερβάσεις των άνω και κάτω ορίων εκτίµησης πρέπει να προσδιορίζονται µε βάση τις

συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια των προηγούµενων πέντε ετών, εφόσον υπάρχουν επαρκή

δεδοµένα. Υπέρβαση ορίου εκτίµησης τεκµαίρεται, εάν έχουν σηµειωθεί υπερβάσεις τουλάχιστον

κατά τρία από τα πέντε τελευταία έτη λαµβανόµενα κεχωρισµένα.

Εάν τα διαθέσιµα στοιχεία αφορούν διάστηµα µικρότερο της πενταετίας, τα κράτη µέλη µπορούν

να συνδυάζουν προγράµµατα µετρήσεων σύντοµης διάρκειας κατά την περίοδο του έτους και σε

τοποθεσίες που αποτελούν µε µεγάλη πιθανότητα τυπικά παραδείγµατα ανώτατων επιπέδων

ρύπανσης µε αποτελέσµατα που λαµβάνονται από στοιχεία καταγραφής των εκποµπών και από

προσοµοίωση για να προσδιορίζουν τις υπερβάσεις των άνω και κάτω ορίων εκτίµησης.

__________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στην περίπτωση των µετρήσεων σταθερών σηµείων εφαρµόζονται τα κατωτέρω κριτήρια.

I. Μακροχωροθέτηση

Τα σηµεία δειγµατοληψίας που προορίζονται για την προστασία της υγείας του ανθρώπου θα

πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε :

i) να παρέχουν στοιχεία για τις περιοχές µέσα σε ζώνες και οικισµούς, όπου απαντώνται

οι υψηλότερες συγκεντρώσεις στις οποίες είναι ενδεχόµενο να εκτεθεί, άµεσα ή

έµµεσα, ο πληθυσµός για χρονικό διάστηµα που είναι σηµαντικό σε σχέση µε την

περίοδο αναφοράς της ή των οριακών τιµών,

ii) να παρέχουν στοιχεία για τα επίπεδα σε άλλες περιοχές µέσα στις ζώνες και τους

οικισµούς, που να είναι αντιπροσωπευτικά της έκθεσης ολοκλήρου του πληθυσµού.

Τα σηµεία δειγµατοληψίας θα πρέπει γενικά να βρίσκονται σε τέτοια θέση, ώστε να αποφεύγεται η

µέτρηση σε µικροπεριβάλλον πολύ µικρής έκτασης που γειτνιάζει άµεσα µε αυτά. Κατά γενικό

κανόνα, τα σηµεία δειγµατοληψίας θα πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια θέση, ώστε να είναι

αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του αέρα εντός περιοχής τουλάχιστον 200 m2, στην περίπτωση

των σηµείων που καλύπτουν την οδική κυκλοφορία, και αρκετών τετραγωνικών χιλιοµέτρων, στην

περίπτωση των σηµείων που καλύπτουν ένα αστικό χώρο.



5860/1/00 REV 1 GA/xl 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV DG I  EL

Τα σηµεία δειγµατοληψίας θα πρέπει επίσης, όπου είναι δυνατόν, να είναι αντιπροσωπευτικά

ανάλογων τοποθεσιών που δεν βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε αυτά.

Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη σηµείων δειγµατοληψίας σε νησιά, όταν

απαιτείται για την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

II. Μικροχωροθέτηση

Θα πρέπει να τηρούνται, όσο είναι πρακτικά δυνατόν, οι ακόλουθες κατευθυντήριες
γραµµές :

− Τα ρεύµατα γύρω από τον δειγµατοληπτικό αισθητήρα εισόδου θα πρέπει να είναι

ελεύθερα χωρίς εµπόδια που να επηρεάζουν τη ροή του αέρα γύρω από το

δειγµατολήπτη (κανονικά, µερικά µέτρα µακριά από κτίρια, εξώστες, δένδρα και άλλα

εµπόδια και 0,5 µ. τουλάχιστον από το πλησιέστερο κτίριο στην περίπτωση των

σηµείων δειγµατοληψίας που αντιπροσωπεύουν την ποιότητα του αέρα στην

οικοδοµική γραµµή).

− Γενικά, το σηµείο εισόδου του δείγµατος θα πρέπει να απέχει 1,5 m (ζώνη αναπνοής)

έως 4 m από το έδαφος. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να χρειάζονται υψηλότερες

θέσεις (µέχρι 8m). Μπορεί επίσης να ενδείκνυται η τοποθέτηση σε υψηλότερο σηµείο,

εάν ο σταθµός είναι αντιπροσωπευτικός µιας ευρύτερης περιοχής.

− Ο δειγµατοληπτικός αισθητήρας εισόδου δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε άµεση

γειτνίαση µε πηγές για να αποφεύγεται η απευθείας είσοδος εκποµπών πριν αναµιχθούν

µε τον αέρα του περιβάλλοντος.
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− Η έξοδος αερίων του δειγµατολήπτη θα πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπον ώστε να

αποφεύγεται η ανακυκλοφορία του εξερχόµενου αέρα στο στόµιο εισόδου των

δειγµάτων.

− Θέση των δειγµατοληπτών που καλύπτουν την οδική κυκλοφορία :

= για όλους τους ρύπους, αυτά τα σηµεία δειγµατοληψίας θα πρέπει να απέχουν

τουλάχιστον 25 µέτρα από την άκρη µεγάλων κόµβων και 4 µέτρα τουλάχιστον

από το κέντρο της πλησιέστερης λωρίδας κυκλοφορίας,

= για το µονοξείδιο του άνθρακα, τα στόµια εισόδου δεν θα πρέπει να βρίσκονται

σε απόσταση µεγαλύτερη από 5m από το κράσπεδο,

= για το βενζόλιο, τα στόµια εισόδου θα πρέπει να χωροθετούνται κατά τρόπον

ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του αέρα κοντά στην οικοδοµική

γραµµή.

Μπορούν επίσης να λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες :

− πηγές παρεµβολής,

− ασφάλεια,

− πρόσβαση,

− ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύµατος και τηλεφωνικών γραµµών,
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− ορατότητα του τόπου σε σχέση µε τον περιβάλλοντα χώρο,

− ασφάλεια του κοινού και των χειριστών,

− σκοπιµότητα κοινών σηµείων δειγµατοληψίας για διαφορετικούς ρύπους,

− χωροταξικές απαιτήσεις.

III. Τεκµηρίωση και επανεξέταση επιλογής των θέσεων

Οι διαδικασίες επιλογής θέσης θα πρέπει να τεκµηριώνονται πλήρως στο στάδιο της

ταξινόµησης µε µέσα όπως φωτογραφίες του περιβάλλοντος χώρου µε συγκεκριµένα σηµεία

προσανατολισµού και λεπτοµερή χάρτη. Οι θέσεις θα πρέπει να επανεξετάζονται σε τακτά

διαστήµατα µε νέα τεκµηρίωση για να διασφαλίζεται ότι τα κριτήρια επιλογής παραµένουν

διαχρονικώς έγκυρα.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΜΟΝΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ελάχιστος αριθµός σηµείων δειγµατοληψίας στην περίπτωση των µετρήσεων σε σταθερά σηµεία
για την εκτίµηση της συµµόρφωσης µε τις οριακές τιµές για την προστασία της υγείας του
ανθρώπου σε ζώνες και οικισµούς όπου οι µετρήσεις αυτές αποτελούν την αποκλειστική πηγή
πληροφοριών

α) ∆ιάχυτες πηγές

Πληθυσµός οικισµού ή
ζώνης (σε χιλιάδες)

Εάν οι συγκεντρώσεις
υπερβαίνουν το άνω όριο

εκτίµησης 1

Εάν οι µέγιστες συγκεντρώσεις
περικλείονται µεταξύ άνω και κάτω

ορίου εκτίµησης
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 Ώστε να περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένας σταθµός µέτρησης της αστικής ρύπανσης και ένας

σταθµός µέτρησης της κυκλοφοριακής ρύπανσης, εφόσον δεν αυξάνεται ο αριθµός των
σηµείων δειγµατοληψίας
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β) Σηµειακές πηγές

Για την εκτίµηση της ρύπανσης κοντά σε σηµειακές πηγές, ο αριθµός των σηµείων

δειγµατοληψίας για σταθερές µετρήσεις θα πρέπει να υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη την

πυκνότητα των εκποµπών, τα πιθανά σχήµατα κατανοµής της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και

την πιθανή έκθεση του πληθυσµού.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

I. Στόχοι ποιότητας δεδοµένων

∆ίδονται κατωτέρω, ως οδηγός για προγράµµατα διασφάλισης της ποιότητας, στόχοι ποιότητας
δεδοµένων, λαµβανοµένης υπόψη της θεµιτής αβεβαιότητας των µεθόδων εκτίµησης και της
ελάχιστης χρονικής κάλυψης και συλλογής δεδοµένων των µετρήσεων.

Βενζόλιο Μονοξείδιο του άνθρακα
Σταθερές µετρήσεις 1

Αβεβαιότητα
Ελάχιστη συλλογή δεδοµένων
Ελάχιστη χρονική κάλυψη

25 %
90 %
35%  θέσεις βασικής αστικής και

κυκλοφοριακής ρύπανσης
(κατανεµηµένες κατά τη
διάρκεια του έτους ώστε να
είναι αντιπροσωπευτικές
του κλίµατος και της
κυκλοφορίας)

90%   θέσεις βιοµηχανικής
ρύπανσης

15 %
90 %

Ενδεικτικές µετρήσεις

Αβεβαιότητα
Ελάχιστη συλλογή δεδοµένων
Ελάχιστη χρονική κάλυψη

30 %
90 %
14 % (µια τυχαία ηµερήσια
µέτρηση την εβδοµάδα,
οµοιογενώς κατανεµηµένη στη
διάρκεια του έτους, ή
8 εβδοµάδες οµοιογενώς
κατανεµηµένες στη διάρκεια του
έτους)

25 %
90 %
14 % (µια τυχαία µέτρηση την
εβδοµάδα, οµοιογενώς
κατανεµηµένη στη διάρκεια
του έτους, ή 8 εβδοµάδες
οµοιογενώς κατανεµηµένες
στη διάρκεια του έτους)

Προσοµοίωση

Αβεβαιότητα :
Μέσοι όροι 8ώρου
Ετήσιοι µέσοι όροι

---
50 %

50 %
---

Αντικειµενική εκτίµηση

Αβεβαιότητα 100 % 75 %

Η αβεβαιότητα (µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%) των µεθόδων εκτίµησης θα αξιολογείται

                                                
1 Τα κράτη µέλη δύνανται να πραγµατοποιούν τυχαίες µετρήσεις αντί των συνεχών µετρήσεων για το

βενζόλιο εφόσον δύνανται να αποδείξουν στην Επιτροπή ότι η αβεβαιότητα, περιλαµβανοµένης
εκείνης που οφείλεται στην τυχαία δειγµατοληψία, πληροί τον ποιοτικό στόχο του 25%. Η τυχαία
δειγµατοληψία πρέπει να είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένη εντός του έτους, ώστε να αποφεύγεται η
στρέβλωση των αποτελεσµάτων.
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σύµφωνα µε τις αρχές του Οδηγού ISO για την έκφραση της αβεβαιότητας των µετρήσεων

(1993) ή τη µεθοδολογία ISO 5725 : 1994 ή ισοδύναµα πρότυπα. Τα ποσοστά αβεβαιότητας

του παραπάνω πίνακα αφορούν µέσο όρο κατά τη συγκεκριµένη περίοδο επιµέρους

µετρήσεων, κοντά στην οριακή τιµή, για διάστηµα εµπιστοσύνης 95%. Η αβεβαιότητα των

σταθερών µετρήσεων πρέπει να ερµηνεύεται ως ισχύουσα για την περιοχή της σχετικής

οριακής τιµής. Εν αναµονή της επίσηµης θέσπισης προτύπων CEN µε λεπτοµερή

πρωτόκολλα δοκιµής, η Επιτροπής θα εκδώσει, πριν από την έκδοση της παρούσας οδηγίας,

τις οδηγίες χρήσης που έχει εκπονήσει η CEN.

Η αβεβαιότητα της προσοµοίωσης και της αντικειµενικής εκτίµησης ορίζεται ως η µέγιστη

απόκλιση των µετρούµενων και των υπολογιζόµενων επιπέδων συγκέντρωσης, κατά την

περίοδο στην οποία αναφέρεται η οριακή τιµή, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο ακριβής χρόνος

των συµβάντων.

Στις απαιτήσεις για την ελάχιστη συλλογή δεδοµένων και χρονική κάλυψη δεν

περιλαµβάνονται οι απώλειες δεδοµένων λόγω της τακτικής βαθµονόµησης ή της κανονικής

συντήρησης των οργάνων.

II. Αποτελέσµατα της εκτίµησης της ποιότητας του αέρα

Στην περίπτωση των ζωνών ή οικισµών όπου χρησιµοποιούνται άλλες πηγές, εκτός των

µετρήσεων, για τη συµπλήρωση στοιχείων από µετρήσεις ή ως αποκλειστικό µέσο εκτίµησης

της ποιότητας του αέρα, θα πρέπει να συγκεντρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες :

− περιγραφή των δραστηριοτήτων εκτίµησης,
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− οι χρησιµοποιούµενες ειδικές µέθοδοι, µε παραποµπές σε περιγραφές της εκάστοτε

µεθόδου,

− οι πηγές των δεδοµένων και πληροφοριών,

− περιγραφή των αποτελεσµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της αβεβαιότητάς τους και,

ιδιαίτερα, της έκτασης της περιοχής ή, κατά περίπτωση, του µήκους του δρόµου εντός

της ζώνης ή οικισµού, όπου οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν την ή τις οριακές τιµές ή,

κατά περίπτωση, την ή τις οριακές τιµές προσαυξηµένες κατά το ή τα εφαρµοζόµενα

περιθώρια ανοχής, και της περιοχής στην οποία οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν το άνω

ή το κάτω όριο εκτίµησης,

− για τις οριακές τιµές των οποίων προορισµός είναι η προστασία της υγείας του

ανθρώπου, ο πληθυσµός που εκτίθεται εν δυνάµει σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν

την οριακή τιµή.

Όπου είναι δυνατόν, τα κράτη µέλη θα πρέπει να παράγουν χάρτες που δείχνουν τις

κατανοµές των συγκεντρώσεων σε κάθε ζώνη και οικισµό.

III. Αναγωγή σε πρότυπες συνθήκες

Για το βενζόλιο και το µονοξείδιο του άνθρακα, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων πρέπει να

ανάγονται σε θερµοκρασία 293K και πίεση 101,3 kPa.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

I. Μέθοδος αναφοράς για τη δειγµατοληψία/ανάλυση του βενζολίου

Μέθοδος αναφοράς για τη µέτρηση του βενζολίου θα είναι η µέθοδος δειγµατοληψίας µε

άντληση σε ροφητικό φυσίγγιο, ακολουθούµενη από αέριο χρωµατογραφικό προσδιορισµό,

για την οποία εκπονεί τώρα πρότυπο η CEN. Εφόσον δεν υπάρχει τυποποιηµένη µέθοδος της

CEN, τα κράτη µέλη επιτρέπεται να χρησιµοποιούν εθνικές πρότυπες µεθόδους που

βασίζονται στην ίδια τεχνική µέτρησης.

Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να χρησιµοποιούν κάθε άλλη µέθοδο δυναµένη

αποδεδειγµένως να αποδώσει ισοδύναµα αποτελέσµατα µε την ανωτέρω µέθοδο.

II. Μέθοδος αναφοράς για την ανάλυση µονοξειδίου του άνθρακα

Μέθοδος αναφοράς για τη µέτρηση του µονοξειδίου του άνθρακα θα είναι η µέθοδος

υπέρυθρης φασµατοµετρίας χωρίς διασπορά (NDIR), για την οποία εκπονεί τώρα πρότυπο η

CEN. Εφόσον δεν υπάρχει τυποποιηµένη µέθοδος της CEN, τα κράτη µέλη επιτρέπεται να

χρησιµοποιούν εθνικές πρότυπες µεθόδους που βασίζονται στην ίδια τεχνική µέτρησης.

Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να χρησιµοποιούν κάθε άλλη µέθοδο δυναµένη

αποδεδειγµένως να αποδώσει ισοδύναµα αποτελέσµατα µε την ανωτέρω µέθοδο.
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III. Τεχνικές αναφοράς για την προσοµοίωση

Προς το παρόν δεν µπορούν να καθοριστούν τεχνικές αναφοράς για την προσοµοίωση. Οιαδήποτε

τροποποίηση για την προσαρµογή του παρόντος σηµείου στην επιστηµονικοτεχνική πρόοδο θα

πρέπει να εγκριθεί µε τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2 της οδηγίας 96/62/ΕΚ.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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∆ιοργανικός φάκελος :
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ADD 1

LIMITE

ENV 29
CODEC 80

Θέµα : Κοινή θέση που υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο της 10ης Απριλίου 2000 για την
έκδοση της οδηγίας του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε
τις οριακές τιµές βενζολίου και µονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα του
περιβάλλοντος

Σκεπτικό του Συµβουλίου
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Ι. Εισαγωγή

1. Την 1η ∆εκεµβρίου 1998, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας του

Συµβουλίου σχετικά µε τις οριακές τιµές βενζολίου και µονοξειδίου του άνθρακα στον

αέρα του περιβάλλοντος 1. Η πρόταση βασίστηκε στο πρώην άρθρο 130Σ παράγρ. 1 και

νυν 175 παραγρ. 1 της συνθήκης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 2 ∆εκεµβρίου 1999 2.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 25 Μαρτίου 1999 3,

ενώ η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε στη συνεδρίασή της στις 28 Ιουνίου 1999

ότι δεν θα δώσει γνώµη.

3. Μετά τις γνώµες αυτές, η Επιτροπή διαβίβασε τροποποιηµένη πρόταση 4 στο

Συµβούλιο στις [.....] (αναµένεται).

4. Στις 10 Aπριλίου 2000, το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 5 σύµφωνα µε το

άρθρο 251 παράγρ. 2 της συνθήκης.

ΙΙ. Σκοπός

Ο σκοπός της οδηγίας είναι να θεσπίσει οριακές τιµές για τις συγκεντρώσεις µονοξειδίου του

άνθρακα και βενζολίου καθώς και να πραγµατοποιείται εκτίµηση αυτών των συγκεντρώσεων

σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας του Συµβουλίου 92/62/ΕΚ για την εκτίµηση και τη

διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος, µε σκοπό την αποφυγή, πρόληψη ή

µείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον εν τω συνόλω

του.

                                                
1 ΕΕ C 53, 24 Φεβρουαρίου 1999, σ. 8.
2 ΕΕ C ..............
3 ΕΕ C 138, 18 Μαΐου 1999, σ. 42.
4 ΕΕ C ..............
5 ΕΕ C ..............
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ΙΙΙ. Ανάλυση της κοινής θέσης 6

Η κοινή θέση του Συµβουλίου, ενώ διατηρεί την προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή,

προσέθεσε µια σειρά διατάξεων είτε για να την ενισχύσει, είτε για να την διευκρινίσει, είτε

για να την ευθυγραµµίσει µε την οδηγία 99/30/ΕΚ, την πρώτη του είδους αυτού που

πρόκειται να εκδοθεί στο πλαίσιο της οδηγίας 96/62/ΕΚ.

Α. Τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής

Το Συµβούλιο ενέκρινε, πλήρως (σε ορισµένες περιπτώσεις ελαφρώς αναδιατυπωµένες)

ή εν µέρει όλες, εκτός µιας, τις 11 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που

έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή. Πιό συγκεκριµένα :

i) πλήρως : τροπολογίες 1, 6, 10 και 21,

ii) ελαφρώς αναδιατυπωµένες : τροπολογίες 2, 4 και 8,

iii) εν µέρει : τροπολογίες 7, 9 και 15.

Β. Οι σηµαντικότερες καινοτοµίες που εισήγαγε το Συµβούλιο

1. Παράγραφοι αιτιολογικού

Το Συµβούλιο προσέθεσε :

- την παράγραφο 6 προκειµένου να αιτιολογήσει την ενσωµάτωση της

τροπολογίας 6 και να την ευθυγραµµίσει µε την παράγραφο 11 του

αιτιολογικού της οδηγίας 99/30/ΕΚ,

- την παράγραφο 9 προκειµένου να εξηγήσει τους λόγους για τη δυνατότητα

χορήγησης µιας χρονικά περιορισµένης παράτασης στα κράτη µέλη,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 παράγρ. 2 (βλ. κατωτέρω).

                                                
6 Η αρίθµηση των παραγράφων του αιτιολογικού, άρθρων και παραρτηµάτων ακολουθεί την

αρίθµηση της κοινής θέσης.
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2. ΄Αρθρα

- ΄Αρθρο 3 παράγρ. 2 : το Συµβούλιο διατηρεί τη δυνατότητα χορήγησης
παράτασης όσον αφορά τη συµµόρφωση µε την οριακή τιµή για το βενζόλιο όπως
προτείνεται από την Επιτροπή, αλλά
= την περιόρισε µόνο σε µια και µόνη χρονικά περιορισµένη παράταση

(µέγιστης διάρκειας 5 ετών) και
= προέβλεψε

•  µια σειρά αυστηρών κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται, και
•  την παροχή πλήρους αιτιολόγησης.

Ιδίως, το Συµβούλιο προσέθεσε ένα ανώτατο όριο 10 µg/m3 για την οριακή τιµή
της συγκέντρωσης στην περίπτωση που µπορεί ενδεχοµένως να χορηγηθεί µια
τέτοια παράταση.

- ΄Αρθρο 7 παράγρ. 3, τελευταία φράση : το Συµβούλιο τροποποίησε την αρχική
πρόταση της Επιτροπής κατά το ότι απάλειψε τις απαιτήσεις η Επιτροπή να
προτείνει ένα απόλυτο όριο για τη διάρκεια τυχόν περαιτέρω παρατάσεων που
ενδέχεται να συµφωνηθούν βάσει του άρθρου 3 παράγρ. 2. Προτάσεις για
αναθεώρηση της οδηγίας, οι οποίες ενδέχεται να περιλαµβάνουν περαιτέρω
παρατάσεις του χρονοδιαγράµµατος για την επίτευξη των οριακών τιµών όσον
αφορά το βενζόλιο, όπως προβλέπεται στο παράρτηµα Ι, συνοδεύοντας
ενδεχοµένως την έκθεση του 2004 της Επιτροπής, υπόκεινται στον όρο
διατήρησης ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του
περιβάλλοντος.

3. Παραρτήµατα

Τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ έχουν υποστεί ορισµένες µεταβολές καθαρά τεχνικής φύσης
για πρακτικούς λόγους.

ο

ο                  ο

Η Επιτροπή συµφώνησε µε την κοινή θέση που υιοθέτησε το Συµβούλιο.

=====================



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 13.04.2000
SEC(2000) 662τελικό

1998/0333 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλιου σχετικα µε µια προταση οδηγιας του Ευρωπαϊκου
Κοινοβουλιου και του Συµβουλιου για τις οριακες τιµες του βενζολιου και του

µονοξειδιου του ανθρακα στην ατµοσφαιρα
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1998/0333 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλιου σχετικα µε µια προταση οδηγιας του Ευρωπαϊκου
Κοινοβουλιου και του Συµβουλιου για τις οριακες τιµες του βενζολιου και του

µονοξειδιου του ανθρακα στην ατµοσφαιρα

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- Η πρόταση παρουσιάστηκε στο Συµβούλιο την 1η ∆εκεµβρίου 1998
(COM(1998)591-1998/0333 COD -ΕΕ C 53, 24.02.1999,σ.8).

- Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε την ευνοϊκή της γνώµη χωρίς

τροπολογίες (στις 25 Μαρτίου 1999) (CES/1999/333).Η Επιτροπή
Περιφερειών αποφάσισε στη σύσκεψή της της 28ης Ιουνίου 1999 να µην

εκδώσει κάποια γνώµη.

- Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του (1η ανάγνωση) στη

συνεδρίασή του της 2ας ∆εκεµβρίου 1999.

- Η Επιτροπή εξέδωσε την τροποποιηµένη πρόταση στις 11.04.2000
(COM(2000)223 – 1998/0333 (COD)).

- Στη σύνοδο της 13ης ∆εκεµβρίου 1999το Συµβούλιο οµόφωνα αποφάσισε να

διατυπώσει την πολιτική συµφωνία του µε την προοπτική θέσπισης µιας
κοινής θέσης.

- Η κοινή θέση του Συµβουλίου θεσπίστηκε στις 10.04.2000.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να τεθούν οριακές τιµές για την προστασία της
ανθρώπινης υγείας από το βενζόλιο και το µονοξείδιο του άνθρακα, όπως απαιτείται
στο άρθρο 4, σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι της οδηγίας του Συµβουλίου για την
εκτιµηση και διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος (96/62/ΕΚ).

3. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικά σχόλια

Τα βασικά θέµατα κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων αφορούσαν την
έκταση της ενηµέρωσης του κοινού και τη δυνατότητα επέκτασης του

χρονοδιαγράµµατος ώστε να υπάρξει συµµόρφωση των οριακών τιµών του
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βενζολίου. Σύµφωνα µε µια πρόσφατη µελέτη η επίτευξη των οριακών τιµών
του βενζολίου µπορεί να αποδειχθεί δύσκολη στις χώρες της Νότιας Ευρώπης

κυρίως λόγω των κλιµατικών συνθηκών. Έτσι υιοθετήθηκε η δυνατότητα
πενταετούς παρέκκλισης, υπό ορισµένες προϋποθέσεις.

Σχετικά µε τον τρόπο και την έκταση της ενηµέρωσης του κοινού, η εκδοθείσα
κοινή θέση ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του Κοινοβουλίου για την πλήρη

και έγκαιρη ενηµέρωση του κοινού αναφορικά µε την ποιότητα της
ατµόσφαιρας, όπου αυτό είναι εφικτό. Σε σύγκριση µε την αρχική πρόταση της

Επιτροπής, το συµφωνηθέν κείµενο σε γενικές γραµµές επεκτείνει την
υποχρέωση των κρατών µελών να ενηµερώνουν το κοινό σχετικά µε τις

συγκεντρώσεις και τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων της ποιότητας της
ατµόσφαιρας.

Οι περισσότερες από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου ενσωµατώθηκαν στην
κοινή θέση στο σύνολό τους ή κατά το πνεύµα τους. Το κείµενο περιέχει

διάφορες αλλαγές στη διατύπωση ή στις τεχνικές εκφράσεις συγκρινόµενο
προς την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Σε γενικές γραµµές σκοπός

των εν λόγω αλλαγών είναι να διευκρινιστεί η έννοια και να προσαρµοστεί το
κείµενο µε την οδηγία του Συµβουλίου 1999/30/ΕΚ η οποία ήταν η πρώτη που

θεσπίστηκε στα πλαίσια της οδηγίας του Συµβουλίου 96/62/ΕΚ.

3.2. Έκβαση των τροπολογιών του Κοινοβουλίου στην 1η ανάγνωση

3.2.1.Τροπολογίες του Κοινοβουλίου δεκτές από την Επιτροπή στην

τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής και ενσωµατωµένες συνολικά, εν

µέρει ή κατ’ αρχήν στην κοινή θέση

Τροπολογίες αριθ. 1, 2 (κατ’ αρχήν), 4 (κατ’ αρχήν), 6, 7 (εν µέρει), 8, 9 (εν
µέρει), 10, 15 (εν µέρει), 21.

Προοίµιο

- Η τροπολογία 1 (αιτιολογική σκέψη 5α της τροποποιηµένης πρότασης)
ενσωµατώθηκε ως αιτιολογική σκέψη 8. Αυτή είναι ίδια µε την αιτιολογική

σκέψη 4 της οδηγίας 1999/30/ΕΚ στο σηµείο που αναφέρεται ότι τα κράτη
µέλη µπορούν να επιβάλουν αυστηρότερα κριτήρια από αυτά της πρότασης,
ειδικότερα για την προστασία απειλουµένων οµάδων.

- Η τροπολογία 2 (αιτιολογική σκέψη 5β της τροποποιηµένης πρότασης)
ενσωµατώθηκε κατ’ αρχήν στην αιτιολογική σκέψη 9. Σ’ αυτήν αναφέρεται ότι
το βενζόλιο είναι καρκινογόνο γονιδιοτοξικό για τον άνθρωπο και ότι δεν

υπάρχει κάποιο όριο κάτω από το οποίο δεν παρουσιάζονται κίνδυνοι για την
ανθρώπινη υγεία.

- Η τροπολογία 4 (αιτιολογική σκέψη 7α της τροποποιηµένης πρότασης)
ενσωµατώθηκε κατ’ αρχήν στην αιτιολογική σκέψη 13 όπου ζητείται η

κοινοποίηση των στοιχείων συγκέντρωσης του βενζολίου και του µονοξειδίου
του άνθρακα στην Επιτροπή, µε τακτικές εκθέσεις.
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Άρθρα

- Η τροπολογία 6 (άρθρο 5 (7)) ενσωµατώθηκε. Είναι σαφές ότι οι τεχνικές

τροπολογίες της οδηγίας δεν µπορεί να οδηγούν σε οποιαδήποτε µεταβολή των
οριακών τιµών.

- Η τροπολογία 7 (άρθρο 7 (1), παράγραφος 1) ενσωµατώθηκε κατά το ότι
διευρύνθηκαν οι τρόποι µε τους οποίους ενηµερώνεται το κοινό.

- Η τροπολογία 8 (άρθρο 7 (1), παράγραφος 2), όπου ζητείται η ενηµέρωση ει
δυνατόν κάθε µία ώρα του κοινού σχετικά µε το µονοξείδιο του άνθρακα,
ενσωµατώθηκε.

- Η τροπολογία 9 (άρθρο 7 (2)) ενσωµατώθηκε κατά το µέτρο που τα κράτη

µέλη πρέπει να γνωστοποιούν πρόθυµα τα αποτελέσµατα σχετικά µε την
αξιολόγηση της ποιότητας της ατµόσφαιρας (παράρτηµα VI(II)) αλλά όχι και

τα έγγραφα που αφορούν την επιλογή του χώρου (παράρτηµα IV(III)).

- Η τροπολογία 10 (άρθρο 8 (1)) ενσωµατώθηκε. Σ’ αυτή ζητείται η Επιτροπή

να δίδει ιδιαίτερη σηµασία στις απειλούµενες οµάδες πληθυσµών κατά την
αξιολόγηση νέων επιστηµονικών στοιχείων σχετικά µε τις δράσεις του

βενζολίου και του µονοξειδίου του άνθρακα στην ανθρώπινη υγεία.

Παραρτήµατα

- Η τροπολογία 15 (παράρτηµα Vα) ενσωµατώθηκε εν µέρει. Το παράρτηµα
επεκτάθηκε µε την απαίτηση ότι όπου υπάρχει περισσότερος από ένας σταθµός

µέτρησης ο ένας τουλάχιστον από αυτούς θα πρέπει να παρακολουθεί την
κυκλοφορία και ο άλλος τον αστικό περίγυρο.

- Η τροπολογία 21 (παράρτηµα VI(I)) ενσωµατώθηκε κατά το ότι τυχαίες
µετρήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν αρκεί να είναι αρκετά ακριβείς.

3.2.2.Μεταβολές από το Συµβούλιο επί της τροποποιηµένης πρότασης της

Επιτροπής

Οι τροπολογίες 11 και 17 δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή. Ωστόσο, η
κοινή θέση επιφέρει ορισµένες µεταβολές στα άρθρα στα οποία αναφέρονταν

αυτές οι τροπολογίες. Κάθε άλλη σηµαντική αλλαγή που πραγµατοποιήθηκε
στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής περιγράφεται παρακάτω.

Προοίµιο

- Προστέθηκε η αιτιολογική σκέψη 7 από το Συµβούλιο η οποία αντικατοπτρίζει

την τροπολογία του άρθρου 5(7) που προαναφέρεται. Αντιστοιχεί στην
αιτιολογική σκέψη 11 του Συµβουλίου 1999/30/ΕΚ.

- Η αιτιολογική σκέψη 10αναφέρεται στη δυνατότητα παρέκκλισης που εισήχθη
από την κοινή θέση, δυνάµει του άρθρου 3(2)όπως αναφέρεται παρακάτω.
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Άρθρα

- Με την τροπολογία 17 (άρθρο 3(2)) εγκαταλείπεται κάθε δυνατότητα

παρέκκλισης. ∆εν έγινε δεκτή από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή
της. Στο άρθρο 3(2) όπως διατυπώνεται στην κοινή θέση ωστόσο τίθενται

αυστηρότερες προϋποθέσεις για την εκχώρηση παρατάσεων ως προς την
τήρηση της οριακής τιµής του βενζολίου. Μόνο µια παράταση είναι δυνατή,
για περίοδο µέχρι 5 ετών, ενώ οι σχετικές προϋποθέσεις (κλιµατικές και
οικονοµικές) παρατίθενται λεπτοµερέστερα, τα δε κράτη µέλη ζητείται να

παρέχουν πλήρη αιτιολόγηση σχετικά. Το τροποποιηµένο άρθρο θέτει οριακή
τιµή 10 µg/m³που θα ισχύει κατά τη διάρκεια της παράτασης.

- Το δεύτερο µέρος του άρθρου 7(3) της αρχικής πρότασης της Επιτροπής ζητεί
από την Επιτροπή να προτείνει κάποιο όριο στη διάρκεια όποιας τέτοιας

παράτασης του χρονοδιαγράµµατος για την επίτευξη της οριακής τιµής του
βενζολίου, κατά τη στιγµή της αναθεώρησης της οδηγίας το 2004. Με την

τροπολογία 11 θα διαγράφονταν το µέρος αυτό του άρθρου 7(3) αφού θα
εξαλείφονταν η δυνατότητα κάθε παρέκκλισης δυνάµει της τροπολογίας 17.Σε
συµφωνία µε την απόρριψη της τροπολογίας 17, η Επιτροπή δεν έκανε δεκτή
ούτε και την τροπολογία 11. Επειδή η κοινή θέση περιορίζει τώρα κάθε

ενδεχόµενη παράταση, δυνάµει του άρθρου 3(2) σε µόνο πέντε χρόνια, ο
καθορισµός ορίου στις παρατάσεις µέχρι το 2004 καθίσταται άσκοπος. Η

κοινή θέση το αντικατοπτρίζει διαγράφοντας το µέρος αυτό του άρθρου 8(3).
Περιορίζει ακόµη τη δυνατότητα για περαιτέρω παρατάσεις για την

αναθεώρηση του έτους 2004, µε την προϋπόθεση ότι διατηρείται υψηλό
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

- Η κοινή θέση διευκρινίζει την υποχρέωση των κρατών µελών να ενηµερώνουν
το κοινό διευρύνοντας το άρθρο 7(1), παράγραφος 2, αναφερόµενη ρητά στη

µέση χρονική περίοδο ισχύος των οριακών τιµών, όπως δίδονται στα
παραρτήµατα Ι και ΙΙ.

- Με την κοινή θέση διαγράφονται οι υποπαράγραφοι α έως γ του άρθρου 8(2)
επειδή αυτές θεωρούνται ότι βαίνουν πέραν του σκοπού της παρούσας οδηγίας

αν και οι αρχές της πρέπει να υποστηριχθούν. Το Συµβούλιο θεωρεί τη
γενικότερη ποιότητα της ατµόσφαιρας και τις διασυνοριακές µεταφορές ως

αναπόσπαστο µέρος του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Καθαρής Ατµόσφαιρας
που σχεδιάζει η Επιτροπή.

Παραρτήµατα

- Στο παράρτηµα I της πρότασης της Επιτροπής τίθενται όρια ανοχής για το

βενζόλιο στα 5 µg/m³ (100 %)µόλις τεθεί σε ισχύ. Το νούµερο αυτό πρέπει να
µειωθεί κατά 1 µg/m³ κάθε 12 µήνες ώστε να επιτευχθεί το 0% µέχρι τον

Ιανουάριο 2010. Στην κοινή θέση η 1η Ιανουαρίου 2006 τίθεται ως
ηµεροµηνία εκκίνησης για την εν λόγω µείωση, αντί της 1ης Ιανουαρίου 2003.
Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει ότι το όριο ανοχής θα καθορίζεται κάθε χρόνο
και για ακέραια νούµερα αντί κλασµάτων, σε µg/m³.

- Για λόγους που εξηγούνται στο παράρτηµα II, στην κοινή θέση τίθεται όριο
ανοχής 6 mg/m³για το CO ως αρχή ισχύος, αντί των 5 mg/m³.Το περιθώριο

ανοχής αυτό πρέπει να µειώνεται κατά 2 mg/m³ κάθε 12 µήνες, ξεκινώντας
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από την ηµεροµηνία 1ης Ιανουαρίου 2003, που είναι η ίδια όπως και την
τροποποιηµένη πρόταση. Χωρίς να αλλάζει η έννοια, η έκφραση για τη µέση

χρονική περίοδο της οριακής τιµής του CO στο παράρτηµα ΙΙ έχει µεταβληθεί
στην κοινή θέση. Για λόγους σαφήνειας προστέθηκε µια παράγραφος, µετά

από τον πίνακα, όπου περιγράφεται ο καθορισµός των µάξιµουµ µέσων
ηµερησίων τιµών ανά 8 ώρες, µε βάση τα ωριαία στοιχεία.

3.2.3.Τροπολογίες µη ενσωµατωθείσες στην τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής και στην κοινή θέση για λόγους που εξηγούνται στο

αιτιολογικό σηµείωµα της τροποποιηµένης πρότασης.

Οι τροπολογίες 3, 12, 13και 14 δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή. Το

Συµβούλιο δεν διατύπωσε πρόταση να τις συµπεριλάβει στην κοινή του θέση.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή συµφωνεί µε το κείµενο της κοινής θέσης. Έχει τη γνώµη ότι οι
προτεινόµενες µεταβολές συµβάλλουν στη διευκρίνιση της έννοιας της αρχικής

πρότασης της Επιτροπής και στη συµµόρφωσή της µε την οδηγία του Συµβουλίου
1999/30/ΕΚ, η πρώτη που θεσπίστηκε στα πλαίσια της οδηγίας του Συµβουλίου

96/62/ΕΚ. Σε γενικές γραµµές το κείµενο της κοινής θέσης λαµβάνει υπόψη τους
περισσότερους από τους προβληµατισµούς του Κοινοβουλίου, που εκφράστηκαν

κατά την πρώτη ανάγνωση, χωρίς να εξασθενίζεται η αρχική πρόταση της
Επιτροπής. Ειδικότερα, σχετικά µε τη δυνατότητα παρεκκλίσεων από τη γενική

προθεσµία επίτευξης της οριακής τιµής του βενζολίου, η Επιτροπή εκτιµά ότι το
κείµενο της κοινής θέσης αποτελεί αποδεκτή συµβιβαστική λύση. Προσφέρει

ελαστικότητα όταν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία σήµερα για τις συγκεντρώσεις του
βενζολίου, ενώ εξασφαλίζεται η µη εκχώρηση παρατάσεων εκτός αν καταδεικνύεται

σαφώς ότι αυτές είναι επιβεβληµένες.


