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

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε το όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 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,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 56E της 29.2.2000, σ. 40, όπως τροποποιήθηκε από ΕΕ C 29Ε.της 30.1.2001, σ. 291.
2 ΕΕ C 51 της 23.2.2000, σ. 11.
3 ΕΕ C 317 της 6.11.2000, σ. 35.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2000 (ΕΕ C 377 της 29.12.2000, σ. 154). Κοινή θέση

του Συµβουλίου της ..... (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της ....... (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Βάσει των αρχών του άρθρου 174 της συνθήκης, το πέµπτο πρόγραµµα δράσεως για το

περιβάλλον, που εγκρίθηκε µε ψήφισµα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των

κυβερνήσεων των κρατών µελών συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου της

1ης Φεβρουαρίου 1993 σχετικά µε ένα πρόγραµµα πολιτικής δράσης για το περιβάλλον και

την σταθερή ανάπτυξη 1 και συµπληρώθηκε µε την απόφαση 2179/98/ΕΚ 2, προβλέπει

ειδικότερα τροποποιήσεις στην ισχύουσα νοµοθεσία για τους ατµοσφαιρικούς ρύπους· το εν

λόγω πρόγραµµα συνιστά τον καθορισµό µακροπρόθεσµων στόχων για την ποιότητα του

αέρα.

(2) Σύµφωνα µε το άρθρο 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 εν λόγω άρθρου.

(3) Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί αποτελεσµατική προστασία από τις επιβλαβείς επιδράσεις

που υφίσταται η υγεία του ανθρώπου λόγω της έκθεσης στο όζον. Οι δυσµενείς επιδράσεις

του όζοντος στη βλάστηση, τα οικοσυστήµατα και το περιβάλλον ως σύνολο θα πρέπει να

µειωθούν, όσο είναι δυνατόν.  Η διασυνοριακή φύση της ρύπανσης από το όζον απαιτεί τη

λήψη µέτρων σε κοινοτικό επίπεδο.

(4) Η οδηγία 96/62/EΚ προβλέπει ότι οι αριθµητικές οριακές τιµές πρέπει να βασίζονται στα

πορίσµατα των εργασιών των οικείων διεθνών επιστηµονικών οµάδων.  Η Επιτροπή οφείλει

να λαµβάνει υπόψη της τα στοιχεία των πιο πρόσφατων επιστηµονικών ερευνών στους

σχετικούς επιδηµιολογικούς και περιβαλλοντικούς τοµείς καθώς και τις τελευταίες προόδους

της µετρολογίας στα πλαίσια της επανεξέτασης των στοιχείων στα οποία βασίζονται τα όρια

αυτά.

                                                
1 ΕΕ C 138 της 17.5.1993, σ. 1.
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/EΚ απαιτεί τον καθορισµό οριακών τιµών ή και τιµών-στόχων για το όζον.

Λόγω της διασυνοριακής φύσης της ρύπανσης από το όζον, θα πρέπει να καθοριστούν σε

κοινοτικό επίπεδο τιµές-στόχοι για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και της βλάστησης.

Αυτές οι τιµές-στόχοι θα πρέπει να συνδέονται µε τους ενδιάµεσους στόχους που προκύπτουν

από την ολοκληρωµένη στρατηγική της Κοινότητας για την καταπολέµηση της οξίνισης και

του όζοντος σε επίπεδο εδάφους, οι οποίοι αποτελούν επίσης τη βάση της οδηγίας

2001/�/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της ..... σχετικά µε τα

εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για ορισµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους 1

(6) Σύµφωνα µε την οδηγία 96/62/EΚ, θα πρέπει να υλοποιηθούν σχέδια και προγράµµατα για

τις ζώνες και τους οικισµούς όπου οι συγκεντρώσεις του όζοντος υπερβαίνουν τις τιµές-

στόχους, προκειµένου να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν εκπλήρωση των τιµών στόχων

µέχρι την καθορισµένη ηµεροµηνία. Τα εν λόγω σχέδια και προγράµµατα θα πρέπει να

αφορούν κατά µεγάλο µέρος µέτρα ελέγχου τα οποία πρέπει να εφαρµόζονται σύµφωνα µε τη

σχετική κοινοτική νοµοθεσία.

(7) Θα πρέπει να καθοριστούν µακροπρόθεσµοι στόχοι µε σκοπό την παροχή αποτελεσµατικής

προστασίας στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.  Οι µακροπρόθεσµοι στόχοι θα πρέπει

να συνδέονται µε τη στρατηγική για το όζον και τη µείωση της οξίνισης και µε το στόχο της

εν λόγω στρατηγικής για τη γεφύρωση κατά το δυνατόν του χάσµατος µεταξύ των σηµερινών

επιπέδων του όζοντος και των µακροπρόθεσµων στόχων.

(8) Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές οι µετρήσεις σε ζώνες όπου παρατηρούνται υπερβάσεις σε

σχέση µε τους µακροπρόθεσµους στόχους.  Με πρόσθετα µέτρα εκτίµησης µπορεί να µειωθεί

ο απαιτούµενος αριθµός σταθερών σηµείων δειγµατοληψίας.

                                                
1 Βλέπε σελίδα ..... της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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(9) Θα πρέπει να καθοριστεί ένα όριο συναγερµού για το όζον για την προστασία του εν γένει

πληθυσµού.  Θα πρέπει να καθοριστεί ένα όριο ενηµέρωσης ως όριο συναγερµού για την

προστασία ευαίσθητων οµάδων του πληθυσµού.  Το κοινό θα πρέπει να µπορεί να λαµβάνει

συστηµατικά ενηµερωµένες πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις του όζοντος στον αέρα

περιβάλλοντος.

(10) Θα πρέπει να καταρτίζονται βραχυπρόθεσµα σχέδια δράσης εκεί όπου ο κίνδυνος υπέρβασης

του ορίου συναγερµού µπορεί να µειωθεί σηµαντικά.  Θα πρέπει να διερευνάται και να

εκτιµάται η δυνατότητα µείωσης του κινδύνου, της διάρκειας και της σοβαρότητας των

υπερβάσεων. ∆εν θα πρέπει να απαιτούνται τοπικά µέτρα όταν η εξέταση του κόστους και

του οφέλους αποδεικνύει τη δυσαναλογία τους.

(11) Η διασυνοριακή φύση της ρύπανσης από το όζον ενδέχεται να απαιτήσει κάποιο συντονισµό

µεταξύ γειτονικών κρατών µελών κατά την κατάρτιση και την εφαρµογή σχεδίων,

προγραµµάτων και βραχυπρόθεσµων δράσεων και για την ενηµέρωση του κοινού. Όταν

χρειάζεται, τα κράτη µέλη θα πρέπει να επιδιώκουν συνεργασία µε τρίτες χώρες και ιδίως τις

υποψήφιες προς ένταξη.

(12) Προκειµένου να χρησιµεύουν ως βάση για τις τακτικές εκθέσεις, θα πρέπει να παρέχονται

στην Επιτροπή πληροφορίες για τις µετρηθείσες συγκεντρώσεις.
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(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας υπό το πρίσµα

των πλέον πρόσφατων επιστηµονικών ερευνών σχετικά µε τις επιδράσεις του όζοντος στην

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να υποβάλλεται ως

αναπόσπαστο µέρος µιας στρατηγικής για την ποιότητα της ατµόσφαιρας µε στόχο την

επανεξέταση και την πρόταση κοινοτικών στόχων για την ποιότητα του αέρα και την

ανάπτυξη στρατηγικών εφαρµογής για την εξασφάλιση της επίτευξης αυτών των στόχων.

Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση θα πρέπει να συνεκτιµά τη δυνατότητα επίτευξης των

µακροπρόθεσµων στόχων µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

(14) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπιστούν

σύµφωνα µε την οδηγία 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1.

(15) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης, ήτοι η διασφάλιση αποτελεσµατικής

προστασίας από τις επιβλαβείς επιδράσεις που έχει στην υγεία του ανθρώπου το όζον και η

µείωση των δυσµενών επιδράσεων του όζοντος στη βλάστηση, τα οικοσυστήµατα και το

περιβάλλον στο σύνολό του, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη

λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα της ρύπανσης από το όζον και δύνανται συνεπώς να

επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε

την αρχή της επικουρικότητας όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της συνθήκης.  Σύµφωνα µε

την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(16) Η οδηγία 92/72/EΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Σεπτεµβρίου 1992 σχετικά µε την

ατµοσφαιρική ρύπανση από το όζον 2 θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
2 ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 1.
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Άρθρο 1

Στόχοι

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι:

(α) να καθοριστούν µακροπρόθεσµοι στόχοι, τιµές-στόχοι, όριο συναγερµού και όριο

ενηµέρωσης για τις συγκεντρώσεις του όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα στην Κοινότητα,

µε σκοπό την αποφυγή, την πρόληψη ή τη µείωση των επιβλαβών επιδράσεων στην

ανθρώπινη υγεία και το σύνολο του  περιβάλλοντος,

(β) να διασφαλιστεί η χρήση κοινών µεθόδων και κριτηρίων για την εκτίµηση των

συγκεντρώσεων του όζοντος και, κατά περίπτωση, των προδρόµων του όζοντος (οξείδια

του αζώτου και πτητικές οργανικές ενώσεις) στον ατµοσφαιρικό αέρα στα κράτη µέλη,

(γ) να διασφαλιστεί η συγκέντρωση επαρκών πληροφοριών για τα επίπεδα του όζοντος στην

ατµόσφαιρα και η σχετική πληροφόρηση του κοινού,

(δ) να διασφαλιστεί ότι, όσον αφορά το όζον, η ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα διατηρείται

εκεί όπου το επίπεδό της είναι ήδη καλό, και βελτιώνεται στις λοιπές περιπτώσεις,

(ε) να ενθαρρυνθεί η αυξηµένη συνεργασία των κρατών µελών για τη µείωση των τιµών του

όζοντος καθώς και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων διασυνοριακών µέτρων και η επίτευξη

συµφωνίας επί των µέτρων αυτών.
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Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως :

(1) «ατµοσφαιρικός αέρας»: ο αέρας του εξωτερικού χώρου στην τροπόσφαιρα, µε εξαίρεση
τους χώρους εργασίας,

(2) «ρύπος»: κάθε ουσία που διοχετεύεται άµεσα ή έµµεσα από τον άνθρωπο στον
ατµοσφαιρικό αέρα και ενδέχεται να έχει επιβλαβείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία ή και
το σύνολο του περιβάλλοντος,

(3) «πρόδροµες ουσίες του όζοντος»: ουσίες οι οποίες συµβάλλουν στη δηµιουργία χαµηλού
όζοντος, µερικές από τις οποίες αναγράφονται στο Παράρτηµα VI,

(4) «επίπεδο»: η συγκέντρωση ενός ρύπου στον ατµοσφαιρικό αέρα ή η απόθεσή του σε
επιφάνειες σε δεδοµένη χρονική στιγµή,

(5) «εκτίµηση»: η µέθοδος που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση, τον υπολογισµό, την
πρόβλεψη ή την εκτίµηση του επιπέδου ενός ρύπου στον ατµοσφαιρικό αέρα,

(6) «σταθερές µετρήσεις»: οι µετρήσεις που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 6,
παράγραφος 5 της οδηγίας 96/62/ΕΚ,

(7) «ζώνη»: οριοθετηµένο από ένα κράτος µέλος τµήµα της επικράτειάς του,
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(8) «οικισµός»: ζώνη µε συγκέντρωση πληθυσµού άνω των 250000 κατοίκων ή, στις
περιπτώσεις όπου η συγκέντρωση πληθυσµού είναι ίση ή µικρότερη των 250000 κατοίκων,
ζώνη µε πυκνότητα πληθυσµού ανά km2 που δικαιολογεί κατά τη γνώµη του κράτους
µέλους την ανάγκη εκτίµησης και διαχείρισης της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα,

(9) «τιµή-στόχος»: επίπεδο που καθορίζεται µε σκοπό τη µακροπρόθεσµη αποφυγή επιβλαβών
επιδράσεων στην ανθρώπινη υγεία ή και το εν γένει περιβάλλον και πρέπει να επιτευχθεί
όπου είναι δυνατόν εντός δεδοµένης χρονικής περιόδου,

(10) «µακροπρόθεσµος στόχος»: η συγκέντρωση όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα κάτω από την
οποία, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες επιστηµονικές γνώσεις, είναι απίθανο να υπάρξουν
άµεσες δυσµενείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία ή /και το εν γένει περιβάλλον. Ο στόχος
αυτός πρέπει να επιτευχθεί, όσο είναι πρακτικά εφικτό, µακροπρόθεσµα µε σκοπό την
παροχή αποτελεσµατικής προστασίας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,

(11) «όριο συναγερµού»: το επίπεδο πέραν του οποίου η βραχύχρονη έκθεση εγκυµονεί, για τον
εν γένει πληθυσµό, κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και στο οποίο τα κράτη µέλη
λαµβάνουν άµεσα µέτρα, όπως προβλέπεται στα άρθρα 6 και 7,

(12) «όριο ενηµέρωσης»: το επίπεδο πέραν του οποίου η βραχύχρονη έκθεση εγκυµονεί, για
ιδιαίτερα ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού, κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και στο
οποίο απαιτούνται ενηµερωµένες πληροφορίες,

(13) « πτητικές οργανικές ενώσεις» (ΠΟΕ): όλες οι οργανικές ενώσεις ανθρωπογενούς και
βιογενούς προέλευσης εκτός από το µεθάνιο, που είναι ικανές να παράγουν φωτοχηµικά
οξειδωτικά µέσω αντιδράσεων µε οξείδια του αζώτου παρουσία ηλιακού φωτός.
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Άρθρο 3

Τιµές � στόχοι

1. Οι τιµές στόχοι για το 2010 όσον αφορά τις συγκεντρώσεις του όζοντος στον ατµοσφαιρικό
αέρα παρατίθενται στο τµήµα ΙΙ του παραρτήµατος Ι.

2. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν κατάλογο ζωνών και οικισµών όπου τα επίπεδα του όζοντος
στον ατµοσφαιρικό αέρα, όπως εκτιµώνται σύµφωνα µε το άρθρο 9, είναι υψηλότερα από τις τιµές-
στόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Για τις ζώνες και οικισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη µέλη λαµβάνουν
µέτρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/   /ΕΚ, για την κατάρτιση και εφαρµογή σχεδίου
ή προγράµµατος µε σκοπό την επίτευξη της τιµής-στόχου κατά το δυνατόν από την ηµεροµηνία
που καθορίζεται στο τµήµα ΙΙ του παραρτήµατος Ι.

΄Οταν, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 96/62/EΚ, πρέπει να καταρτιστούν ή να
εφαρµοστούν σχέδια ή προγράµµατα για άλλους ρύπους εκτός του όζοντος, τα κράτη µέλη,
ανάλογα µε την περίπτωση, καταρτίζουν και εφαρµόζουν ολοκληρωµένα σχέδια ή προγράµµατα
που καλύπτουν όλους τους σχετικούς ρύπους.

4. Τα σχέδια ή προγράµµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 3  περιλαµβάνουν τουλάχιστον
τις πληροφορίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV της οδηγίας 96/62/ΕΚ και να είναι
διαθέσιµα στο κοινό και τους σχετικούς οργανισµούς, όπως περιβαλλοντικούς οργανισµούς,
οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συµφέροντα ευαίσθητων οµάδων του
πληθυσµού και άλλους αρµόδιους για την υγεία οργανισµούς.
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Άρθρο 4
Μακροπρόθεσµοι στόχοι

1. Οι µακροπρόθεσµοι στόχοι για τις συγκεντρώσεις του όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα

παρατίθενται στο τµήµα ΙΙΙ του παραρτήµατος Ι.

2. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν κατάλογο των ζωνών και οικισµών όπου τα επίπεδα του όζοντος

στον ατµοσφαιρικό αέρα, όπως εκτιµώνται σύµφωνα µε το άρθρο 9, υπερβαίνουν τους

µακροπρόθεσµους στόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, παραµένουν ωστόσο κατώτερα ή

ίσα µε τις τιµές στόχους που παρατίθενται στο τµήµα ΙΙ του παραρτήµατος Ι. Για αυτές τις ζώνες

και οικισµούς τα κράτη µέλη προετοιµάζουν και εφαρµόζουν οικονοµικώς αποδοτικά µέτρα µε

σκοπό την επίτευξη των µακροπρόθεσµων στόχων, όσο αυτό είναι εφικτό. Τα µέτρα που

λαµβάνονται είναι, τουλάχιστον, σύµφωνα µε όλα τα σχέδια ή προγράµµατα που καθορίζονται στο

άρθρο 3 παράγραφος 3. Επιπλέον, τα µέτρα αυτά βασίζονται σε µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει

των διατάξεων της οδηγίας 2001/   /ΕΚ και άλλων σχετικών υφισταµένων και µελλοντικών

κοινοτικών νοµοθετικών ρυθµίσεων.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις για ζώνες και οικισµούς όπου τα επίπεδα του όζοντος πληρούν

τους µακροπρόθεσµους στόχους

Τα κράτη µέλη καταρτίζουν κατάλογο ζωνών και οικισµών όπου τα επίπεδα του όζοντος πληρούν

τους µακροπρόθεσµους στόχους. Προσπαθούν να διατηρούν τα επίπεδα του όζοντος σε αυτές τις

ζώνες και οικισµούς κάτω από τους µακροπρόθεσµους στόχους και να διατηρούν την ποιότητα του

ατµοσφαιρικού αέρα στο καλύτερο και συµβατό µε την βιώσιµη ανάπτυξη επίπεδο και να

διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
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Άρθρο 6

Ενηµέρωση του κοινού

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για :

α) να εξασφαλίζουν ότι ενηµερωµένες πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις του όζοντος στον

ατµοσφαιρικό αέρα διατίθενται συστηµατικά στο κοινό καθώς και σε ενδεδειγµένους

οργανισµούς, όπως περιβαλλοντικοί οργανισµοί, οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις που

εκπροσωπούν τα συµφέροντα ευαίσθητων οµάδων του πληθυσµού και άλλοι αρµόδιοι για την

υγεία οργανισµοί.

Οι πληροφορίες αυτές επικαιροποιούνται τουλάχιστον σε ηµερήσια βάση και, όπου είναι

ενδεδειγµένο και πρακτικώς εφικτό, σε ωριαία βάση.

Οι πληροφορίες αυτές εµφανίζουν τουλάχιστον όλες τις υπερβάσεις των συγκεντρώσεων του

µακροπρόθεσµου στόχου για την προστασία της υγείας, του ορίου ενηµέρωσης και του ορίου

συναγερµού για τη σχετική µέση χρονική περίοδο. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν σύντοµη

εκτίµηση σχετικά µε τις επιδράσεις στην υγεία.

Το όριο ενηµέρωσης και το όριο συναγερµού για τις συγκεντρώσεις του όζοντος στον

ατµοσφαιρικό αέρα καθορίζονται στο Τµήµα Ι του παραρτήµατος ΙΙ.
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β) να θέτουν στη διάθεση του κοινού και των κατάλληλων οργανώσεων, όπως περιβαλλοντικές

οργανώσεις, οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συµφέροντα

ευαίσθητων πληθυσµιακών οµάδων και άλλοι αρµόδιοι για την υγεία οργανισµοί, περιεκτικές

ετήσιες εκθέσεις στις οποίες θα αναφέρονται τουλάχιστον όλες οι υπερβάσεις

συγκεντρώσεων του µακροπρόθεσµου στόχου προστασίας της υγείας, του ορίου ενηµέρωσης

και του ορίου συναγερµού, για τη σχετική µέση χρονική περίοδο, σε συνδυασµό, ανάλογα µε

την περίπτωση, µε σύντοµη εκτίµηση των επιπτώσεων των υπερβάσεων αυτών. Εφόσον

ενδείκνυται, µπορούν να περιλαµβάνουν περαιτέρω πληροφορίες και εκτιµήσεις για την

προστασία της βλάστησης και των δασών, όπως ορίζεται στο Τµήµα Ι του Παραρτήµατος ΙΙΙ.

Μπορούν επίσης να περιλαµβάνουν πληροφορίες για σχετικές πρόδροµες ουσίες, στο µέτρο

που οι ουσίες αυτές δεν καλύπτονται από την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία.

γ) να εξασφαλίζουν ότι παρέχονται εγκαίρως, στα υγειονοµικά ιδρύµατα και στον πληθυσµό,

πληροφορίες σχετικά µε τις πραγµατικές ή τις προβλεπόµενες υπερβάσεις του ορίου

συναγερµού.

Οι προαναφερόµενες πληροφορίες και εκθέσεις δηµοσιεύονται µε τον κατάλληλο τρόπο, ανάλογα

µε την περίπτωση, π.χ. µέσω ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών, του τύπου ή δηµοσιεύσεων,

ενηµερωτικών οθονών ή υπηρεσιών δικτύου υπολογιστών, όπως το ∆ιαδίκτυο.

2. Οι λεπτοµερείς πληροφορίες, που παρέχονται στο κοινό σύµφωνα µε το άρθρο 10 της

οδηγίας 96/62/EΚ σε περιπτώσεις που σηµειώνεται υπέρβαση οιουδήποτε από τα δύο όρια,

περιλαµβάνουν τα στοιχεία που αναγράφονται στο τµήµα ΙΙ του παραρτήµατος ΙΙ. Τα κράτη µέλη

λαµβάνουν επίσης, όπου είναι εφικτό, µέτρα για την παροχή τέτοιων πληροφοριών, όταν

προβλέπεται υπέρβαση του ορίου ενηµέρωσης ή του ορίου συναγερµού.

3. Οι πληροφορίες που παρέχονται βάσει των παραγράφων 1 και 2 είναι σαφείς, κατανοητές και

προσιτές.
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Άρθρο 7

Βραχυπρόθεσµα σχέδια δράσης

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 3 της οδηγίας 96/62/EΚ, τα κράτη µέλη καταρτίζουν

σχέδια δράσης, στα κατάλληλα διοικητικά επίπεδα, µε τα συγκεκριµένα µέτρα που πρέπει να

λαµβάνονται βραχυπρόθεσµα για τις ζώνες όπου υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του ορίου

συναγερµού, εάν υπάρχει σηµαντική δυνατότητα µείωσης του εν λόγω κινδύνου ή µείωσης της

διάρκειας  ή της σοβαρότητας κάθε υπέρβασης. Όταν προκύπτει ότι δεν υπάρχει σηµαντική

δυνατότητα µείωσης του κινδύνου της διάρκειας ή της σοβαρότητας κάθε υπέρβασης στις εν λόγω

ζώνες , τα κράτη µέλη εξαιρούνται των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας

96/62/ΕΚ. Τα κράτη µέλη είναι αρµόδια για να αποφασίζουν εάν υπάρχουν σηµαντικές

δυνατότητες µείωσης του κινδύνου, της διάρκειας και της σοβαρότητας κάθε υπέρβασης,

λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές γεωγραφικές, µετεωρολογικές και οικονοµικές συνθήκες.

2. Ο σχεδιασµός των βραχυπρόθεσµων σχεδίων δράσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιπέδων

ενεργοποίησης για συγκεκριµένες δράσεις, ανήκει στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Ανάλογα

µε την επιµέρους περίπτωση, τα σχέδια µπορούν να προβλέπουν βαθµιαία, οικονοµικώς αποδοτικά

µέτρα για τον έλεγχο και, εφόσον απαιτείται, τον περιορισµό ή την αναστολή ορισµένων

δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης της κυκλοφορίας των οχηµάτων, οι οποίες συµβάλλουν σε

εκποµπές που προκαλούν υπερβάσεις του ορίου συναγερµού. Μπορούν επίσης να αφορούν

ουσιαστικά µέτρα για τη χρήση βιοµηχανικών εγκαταστάσεων ή προϊόντων.

3. Κατά την εκπόνηση και εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων σχεδίων δράσης, τα κράτη µέλη

µπορούν να εξετάζουν παραδείγµατα µέτρων (η αποτελεσµατικότητα των οποίων έχει εκτιµηθεί),

τα οποία θα πρέπει να περιληφθούν στις κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο άρθρο 12.
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Άρθρο 8
∆ιασυνοριακή ρύπανση

1. Στις περιπτώσεις όπου οι συγκεντρώσεις του όζοντος υπερβαίνουν τις τιµές στόχους ή τους

µακροπρόθεσµους στόχους λόγω κυρίως εκποµπών προδρόµων ουσιών σε άλλα κράτη µέλη, τα

εµπλεκόµενα κράτη µέλη συνεργάζονται, όπου κρίνεται σκόπιµο, στην κατάρτιση κοινών σχεδίων

και προγραµµάτων για την προσέγγιση όσο το δυνατόν των τιµών-στόχων ή των µακροπρόθεσµων

στόχων. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίζει αυτές τις προσπάθειες. Κατά την εκπλήρωση των

υποχρεώσεών της στα πλαίσια του άρθρου 11, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει, λαµβάνοντας

υπόψη την οδηγία 2001/   /ΕΚ, ιδίως δε το άρθρο 9, εάν χρειάζεται να ληφθούν πρόσθετα µέτρα σε

κοινοτικό επίπεδο για τη µείωση των εκποµπών προδρόµων ουσιών που ευθύνονται για τη

διασυνοριακή αυτή ρύπανση από όζον.

2. Τα κράτη µέλη προετοιµάζουν και εφαρµόζουν, ενδεχοµένως σύµφωνα µε το άρθρο 7, κοινά

βραχυπρόθεσµα σχέδια δράσης που καλύπτουν γειτονικές ζώνες σε διαφορετικά κράτη µέλη. Τα

κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι γειτονικές ζώνες στα διάφορα κράτη µέλη που έχουν αναπτύξει

βραχυπρόθεσµα σχέδια δράσης, λαµβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες.

3. Στις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται υπερβάσεις του ορίου ενηµέρωσης ή του ορίου

συναγερµού σε ζώνες κοντά σε εθνικά σύνορα, θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να δίδονται, στις

αρµόδιες αρχές των ενδιαφεροµένων γειτονικών κρατών µελών, πληροφορίες για να διευκολύνεται

η παροχή πληροφοριών στο κοινό αυτών των χωρών.

4. Κατά την κατάρτιση των σχεδίων και προγραµµάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1

και 2 και κατά την ενηµέρωση του κοινού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, τα κράτη µέλη

συνεχίζουν, κατά περίπτωση, τη συνεργασία µε τρίτες χώρες και ιδίως µε τις υποψήφιες προς

ένταξη χώρες.
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Άρθρο 9

Εκτίµηση των συγκεντρώσεων του όζοντος και των προδρόµων ουσιών στον ατµοσφαιρικό αέρα

1. Σε ζώνες και οικισµούς, όπου παρατηρήθηκε υπέρβαση µακροπρόθεσµου στόχου για το όζον

κατά τη διάρκεια οιουδήποτε έτους από την προηγούµενη πενταετία µετρήσεων, επιβάλλονται

υποχρεωτικά σταθερές και συνεχείς µετρήσεις.

Στις περιπτώσεις που τα διαθέσιµα στοιχεία καλύπτουν διάρκεια µικρότερη των πέντε ετών, τα

κράτη µέλη µπορούν, για να προσδιορίζουν τις υπερβάσεις, να συνδυάζουν βραχύχρονες σειρές

µετρήσεων, σε χρονικές στιγµές και τόπους που µπορούν να θεωρηθούν ως τυπικά παραδείγµατα

ανώτατων επιπέδων ρύπανσης, µε αποτελέσµατα που λαµβάνονται από καταλόγους απογραφής

εκποµπών και µοντελοποίηση.

Στο παράρτηµα IV καθορίζονται κριτήρια για τον προσδιορισµό της τοποθεσίας των σηµείων

δειγµατοληψίας για τη µέτρηση του όζοντος.

Στο τµήµα I του παραρτήµατος V καθορίζεται ο ελάχιστος αριθµός σταθερών σηµείων

δειγµατοληψίας για τη συνεχή µέτρηση του όζοντος σε κάθε ζώνη ή οικισµό όπου οι µετρήσεις

είναι η αποκλειστική πηγή πληροφοριών για την εκτίµηση της ποιότητας του αέρα.

Πρέπει να πραγµατοποιούνται επίσης συνεχείς µετρήσεις του διοξειδίου του αζώτου στο 50%

τουλάχιστον των δειγµατοληπτικών σηµείων για το όζον που απαιτούνται σύµφωνα µε το τµήµα Ι

του παραρτήµατος V. Η µέτρηση του διοξειδίου του αζώτου πρέπει να είναι συνεχής, εκτός από

τους σταθµούς αγροτικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στο Τµήµα Ι του Παραρτήµατος IV, όπου

µπορούν να χρησιµοποιηθούν άλλες µέθοδοι.
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Στις ζώνες και τους οικισµούς όπου οι πληροφορίες από σηµεία δειγµατοληψίας για σταθερές

µετρήσεις συµπληρώνονται µε πληροφορίες από µοντελοποίηση και/ή ενδεικτικές  µετρήσεις, ο

συνολικός αριθµός των σηµείων δειγµατοληψίας που ορίζεται στο τµήµα Ι του παραρτήµατος V

µπορεί να µειωθεί εφόσον :

α) οι συµπληρωµατικές µέθοδοι παρέχουν επαρκές επίπεδο πληροφοριών για την εκτίµηση της

ποιότητας του αέρα σε σχέση µε τις τιµές-στόχους, την ενηµέρωση του κοινού και τα όρια

συναγερµού·

β) ο αριθµός των σηµείων δειγµατοληψίας που εγκαθίστανται και η χωρική διακριτική

ικανότητα άλλων τεχνικών επαρκούν για την συγκέντρωση του όζοντος που προσδιορίζεται

σύµφωνα µε τους ποιοτικούς στόχους για τα στοιχεία, οι οποίοι καθορίζονται στο Τµήµα Ι

του Παραρτήµατος VII, και οδηγούν σε αποτελέσµατα των εκτιµήσεων όπως ορίζεται στο

Τµήµα ΙΙ του Παραρτήµατος VII·

γ) ο αριθµός των σηµείων δειγµατοληψίας σε κάθε ζώνη ή οικισµό αντιστοιχεί σε τουλάχιστον
ένα σηµείο δειγµατοληψίας ανά δύο εκατοµµύρια κατοίκων ή ένα σηµείο δειγµατοληψίας
ανά 50000 km 2, ανάλογα µε το ποιά αναλογία οδηγεί σε µεγαλύτερο  αριθµό σηµείων
δειγµατοληψίας·

δ) κάθε ζώνη ή οικισµός περιλαµβάνουν ένα τουλάχιστον σηµείο δειγµατοληψίας και

ε) το διοξείδιο του αζώτου µετρείται σε όλα τα εναποµείναντα σηµεία δειγµατοληψίας εκτός
από τους σταθµούς αγροτικού χαρακτήρα.

Στην περίπτωση αυτήν, για την αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα σε σχέση µε τις τιµές-στόχους,
λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα µοντελοποίησης ή/και ενδεικτικών µετρήσεων.
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2. Σε ζώνες και οικισµούς όπου, κατά τη διάρκεια των µετρήσεων της προηγούµενης πενταετίας
κάθε ετήσια συγκέντρωση ήταν κατώτερη των µακροπρόθεσµων στόχων, ο αριθµός των σταθµών
συνεχούς µέτρησης προσδιορίζεται σύµφωνα µε το τµήµα II του παραρτήµατος V.

3. Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει την εγκατάσταση και λειτουργία στο έδαφός του ενός
τουλάχιστον σταθµού µέτρησης για την παροχή στοιχείων συγκεντρώσεων των προδρόµων ουσιών
του όζοντος που αναγράφονται στο παράρτηµα VI. Κάθε κράτος µέλος επιλέγει τον αριθµό και τη
θέση των σταθµών µέτρησης των προδρόµων ουσιών του όζοντος, λαµβάνοντας υπόψη τους
στόχους, τις µεθόδους και τις υποδείξεις που περιλαµβάνονται στο εν λόγω παράρτηµα.

Ως τµήµα των κατευθυντήριων γραµµών που εκδίδονται βάσει του άρθρου 12, πρέπει να
εκδίδονται  κατευθυντήριες γραµµές για µια κατάλληλη στρατηγική µέτρησης των προδρόµων
ουσιών του όζοντος, λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες απαιτήσεις στα πλαίσια της κοινοτικής
νοµοθεσίας και του προγράµµατος συνεργασίας για τη συνεχή παρακολούθηση και την εκτίµηση
της µεταφοράς σε µεγάλη απόσταση των ατµοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη (EMEP).

4. Στο τµήµα Ι του παραρτήµατος VIII περιγράφονται µέθοδοι αναφοράς για την ανάλυση του
όζοντος. Το τµήµα II του παραρτήµατος VIII προβλέπει τεχνικές αναφοράς για την µοντελοποίηση
για το όζον.

5. Κάθε τροποποίηση που κρίνεται αναγκαία για την προσαρµογή του παρόντος άρθρου και των
παραρτηµάτων IV έως VIII στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο, θεσπίζεται σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2.
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Άρθρο 10

∆ιαβίβαση πληροφοριών και εκθέσεων

1. Κατά τη διαβίβαση πληροφοριών στην Επιτροπή στα πλαίσια του άρθρου 11 της οδηγίας

96/62/ EΚ, τα κράτη µέλη πρέπει επίσης και, την πρώτη φορά, για το ηµερολογιακό έτος µετά την

ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 :

(α) να αποστέλλουν στην Επιτροπή, για κάθε ηµερολογιακό έτος, το αργότερο στις 30

Σεπτεµβρίου του εποµένου έτους, καταλόγους των ζωνών και των οικισµών που αναφέρονται

στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και στο άρθρο 5,

(β) να αποστέλλουν στην Επιτροπή τα σχέδια ή τα προγράµµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3

παράγραφος 3 το αργότερο δύο χρόνια µετά το τέλος της περιόδου κατά τη διάρκεια της

οποίας παρατηρήθηκαν υπερβάσεις των τιµών-στόχων για το όζον,

(γ) να ενηµερώνουν την Επιτροπή ανά τριετία για την πρόοδο κάθε τέτοιου σχεδίου ή

προγράµµατος.

2. Επιπλέον τα κράτη µέλη πρέπει, την πρώτη φορά για το ηµερολογιακό έτος µετά την

ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 :

(α) για κάθε µήνα, από τον Απρίλιο έως το Σεπτέµβριο κάθε έτους, να αποστέλλουν στην

Επιτροπή, σε προσωρινή βάση :

i) το αργότερο στο τέλος του επόµενου µήνα, για κάθε ηµέρα µε υπέρβαση(εις) του ορίου

ενηµέρωσης ή/και του ορίου συναγερµού, τις ακόλουθες πληροφορίες : ηµεροµηνία,

σύνολο ωρών υπέρβασης, µέγιστη ή µέγιστες ωριαίες τιµές όζοντος,
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ii) το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, κάθε άλλη πληροφορία που καθορίζεται

στο παράρτηµα III,

(β) για κάθε ηµερολογιακό έτος το αργότερο στις 30 Σεπτεµβρίου του εποµένου έτους, να

αποστέλλουν στην Επιτροπή τις θεωρηµένες πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ

και τις ετήσιες µέσες συγκεντρώσεις για το συγκεκριµένο έτος των προδρόµων ουσιών του

όζοντος που προβλέπονται στο παράρτηµα VI,

(γ) να αποστέλλουν στην Επιτροπή ανά τριετία στα πλαίσια της τοµεακής έκθεσης που

αναφέρεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 91/692/EΟΚ του Συµβουλίου 1, και το αργότερο στις 30

Σεπτεµβρίου µετά το τέλος κάθε τριετούς περιόδου:

(i) πληροφορίες ανασκόπησης των επιπέδων του όζοντος που παρατηρούνται ή
εκτιµώνται, κατά περίπτωση, στις ζώνες και τους οικισµούς που αναφέρονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και στο άρθρο 5,

(ii) πληροφορίες για κάθε µέτρο που λαµβάνεται ή σχεδιάζεται βάσει του άρθρου 4
παράγραφος 2, και

(iii) πληροφορίες σχετικά µε αποφάσεις για βραχυπρόθεσµα σχέδια δράσης και αναφορικά
µε την κατάρτιση και το περιεχόµενο - και την εκτίµηση των επιπτώσεων -
οποιουδήποτε τέτοιου σχεδίου που εκπονείται σύµφωνα µε το άρθρο 7.

3. Η Επιτροπή:

(α) φροντίζει ώστε οι πληροφορίες που υποβάλλονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 σηµείο (α)
να καθίστανται αµέσως διαθέσιµες µε τον κατάλληλο τρόπο και να διαβιβάζονται στον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος,

                                                
1 ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48.
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(β) δηµοσιεύει σε ετήσια βάση κατάλογο των ζωνών και οικισµών που υποβάλλονται σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 στοιχείο (α) και, ως τις 30 Νοεµβρίου κάθε έτους, έκθεση για την
κατάσταση του όζοντος κατά τη διάρκεια του τρέχοντος θέρους και του προηγούµενου
ηµερολογιακού έτους, ώστε να παρέχεται γενική επισκόπηση των καταστάσεων των
διαφόρων κρατών µελών,

(γ) ελέγχει τακτικά την εφαρµογή των σχεδίων ή προγραµµάτων τα οποία υποβάλλονται
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στοιχείο (β), εξετάζοντας την πρόοδό τους και τις τάσεις της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, λαµβάνοντας υπόψη τις µετεωρολογικές συνθήκες και την
προέλευση των προδρόµων ουσιών του όζοντος (βιογενείς ή ανθρωπογενείς),

(δ) λαµβάνει υπόψη της τις πληροφορίες που παρέχονται βάσει των παραγράφων 1 και 2 κατά τη
σύνταξη των τριετών εκθέσεων για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα σύµφωνα µε το
άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 96/62/EΚ,

(ε) οργανώνει κατάλληλες ανταλλαγές πληροφοριών και εµπειριών που παρέχονται σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 στοιχείο (γ) σηµείο (iii) σχετικά µε το σχεδιασµό και την εφαρµογή
βραχυπρόθεσµων σχεδίων δράσης.

4. Η Επιτροπή, όταν ασκεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, στηρίζεται, εάν
κριθεί αναγκαίο, στις ειδικές γνώσεις που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος.

5. Η ηµεροµηνία µέχρι της οποίας τα κράτη µέλη ενηµερώνουν, βάσει του άρθρου 11
παράγραφος 1 στοιχείο (δ) της οδηγίας 96/62/EΚ, την Επιτροπή για τις µεθόδους που
χρησιµοποιούν στην προκαταρκτική εκτίµηση της ποιότητας του αέρα είναι ................* .

                                                
* 18 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 11

Επανεξέταση και υποβολή έκθεσης

1. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έως την

31η ∆εκεµβρίου 2004, το αργότερο, έκθεση µε βάση την εµπειρία από την εφαρµογή της παρούσας

οδηγίας. Η έκθεση αφορά ιδιαίτερα :

α) τα ευρήµατα των πιο πρόσφατων επιστηµονικών ερευνών, υπό το πρίσµα των

κατευθυντήριων γραµµών της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, σχετικά µε τις επιπτώσεις

από την έκθεση στο όζον, στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, λαµβάνοντας ιδιαίτερα

υπόψη τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες· η ανάπτυξη ακριβέστερων µοντέλων λαµβάνεται

υπόψη,

β) τις τεχνολογικές εξελίξεις, συµπεριλαµβανοµένης της προόδου που επιτεύχθηκε στον τοµέα

των µεθόδων µέτρησης και της κατ΄ άλλο τρόπο εκτίµησης των συγκεντρώσεων και της

εξέλιξης των συγκεντρώσεων του όζοντος ανά την Ευρώπη,

γ) σύγκριση των προβλέψεων των µοντέλων µε τις πραγµατικές µετρήσεις,

δ) τον καθορισµό και τα επίπεδα  των µακροπρόθεσµων στόχων, των τιµών-στόχων, των ορίων

ενηµέρωσης και των ορίων συναγερµού.

ε) τα αποτελέσµατα, όσον αφορά τις επιπτώσεις του όζοντος στις καλλιέργειες και στη

βλάστηση, του ∆ιεθνούς Προγράµµατος Συνεργασίας στο πλαίσιο της Σύµβασης περί

διασυνοριακής ατµοσφαιρικής ρύπανσης µεγάλης απόστασης της ΟΕΕ/ΟΗΕ.

2. Η έκθεση υποβάλλεται ως αναπόσπαστο µέρος µιας στρατηγικής για την ποιότητα του αέρα,

η οποία έχει ως στόχο την επανεξέταση και την πρόταση κοινοτικών στόχων για την ποιότητα του

αέρα και την ανάπτυξη στρατηγικών εφαρµογής για τη εξασφάλιση της επίτευξης των εν λόγω

στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση λαµβάνει υπόψη :
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(α) τα περιθώρια για περαιτέρω µείωση των ρυπογόνων εκποµπών από όλες τις πηγές,

συνεκτιµώντας την τεχνική σκοπιµότητα και την οικονοµική αποδοτικότητα,

(β) τις σχέσεις µεταξύ των ρύπων και τις ευκαιρίες για συνδυασµένες στρατηγικές προκειµένου

να επιτευχθούν οι κοινοτικοί στόχοι για την ποιότητα του αέρα και οι συναφείς στόχοι,

(γ) τη δυνατότητα να αναληφθεί περαιτέρω δράση σε κοινοτικό επίπεδο προκειµένου να

µειωθούν οι εκποµπές προδρόµων ουσιών,

(δ) την πρόοδο στην επίτευξη των τιµών-στόχων του Παραρτήµατος Ι, συµπεριλαµβανοµένων

των σχεδίων και προγραµµάτων που συντάχθηκαν και εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τα άρθρα 3

και 4, την εµπειρία από την υλοποίηση βραχυπρόθεσµων δράσεων δυνάµει του άρθρου 7 και

τις συνθήκες, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV, υπό τις οποίες έγιναν οι µετρήσεις της

ποιότητας του αέρα,

(ε) τις δυνατότητες επίτευξης των µακροπρόθεσµων στόχων, όπως εκτίθενται στο τµήµα ΙΙΙ του

Παραρτήµατος Ι, εντός καθορισµένης χρονικής περιόδου,

(στ) τις τρέχουσες και µελλοντικές απαιτήσεις για την ενηµέρωση του κοινού και την ανταλλαγή

πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής,
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(ζ) τη σχέση µεταξύ της παρούσας οδηγίας και των αναµενόµενων αλλαγών που θα προκύψουν

από τα µέτρα που θα λάβουν η Κοινότητα και τα κράτη µέλη για να ικανοποιήσουν

δεσµεύσεις που αφορούν την αλλαγή του κλίµατος,

(η) τη µεταφορά της ρύπανσης διαµέσου εθνικών συνόρων λαµβάνοντας υπόψη τα µέτρα που

λαµβάνονται σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

3. Η έκθεση περιλαµβάνει επίσης επανεξέταση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας µε βάση

τα συµπεράσµατά της και συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από προτάσεις για τροποποίηση της

παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 12

Κατευθυντήριες γραµµές

1. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας µέχρι

.................*.  Για το σκοπό αυτό, στηρίζεται στις ειδικές γνώσεις που κατέχουν τα κράτη µέλη, ο

Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος και άλλοι αρµόδιοι φορείς, κατά περίπτωση, λαµβάνοντας

υπόψη τις απαιτήσεις της υφιστάµενης κοινοτικής νοµοθεσίας και το ΕΜΕΡ.

2. Οι κατευθυντήριες γραµµές εκδίδονται µε τη διαδικασία του άρθρου 13, παράγραφος 2 της

οδηγίας 96/62/EΚ. Οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές δεν πρέπει να επηρεάζουν, άµεσα ή έµµεσα,

τις τιµές-στόχους, τους µακροπρόθεσµους στόχους, το όριο συναγερµού ή το όριο ενηµέρωσης.

                                                
* Έξη µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 13
∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 12 παράγραφος 2 της οδηγίας
96/62/ΕΚ.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5
και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται
σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

΄Αρθρο 14
Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων
οι οποίες θεσπίζονται κατ� εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι
αποτελεσµατικές και να έχουν αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα.
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Άρθρο 15

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

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

διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία µέχρι ............ *. Ενηµερώνουν αµέσως

την Επιτροπή σχετικά.

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

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της

αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

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

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

Άρθρο 16

Κατάργηση

Η οδηγία 92/72/ΕΟΚ καταργείται από ................. *.

                                                
* 18 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 18

Παραλήπτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ορισµοί, τιµές-στόχοι και µακροπρόθεσµοι στόχοι για το όζον

I. Ορισµοί

Όλες οι τιµές πρέπει να εκφράζονται σε µg/m³. Ο όγκος πρέπει να εκφράζεται στις ακόλουθες συνθήκες
θερµοκρασίας και πίεσης: 293 K και 101,3 kPa. Ο χρόνος καθορίζεται σύµφωνα µε την  Ώρα Κεντρικής
Ευρώπης.

Ως AOT40 (εκπεφρασµένου σε µg/m3.h) ορίζεται το άθροισµα της διαφοράς µεταξύ ωριαίων
συγκεντρώσεων άνω των 80 µg/m³ (= 40 µέρη ανά δισεκατοµµύριο) και των 80 µg/m³ σε µια δεδοµένη
χρονική περίοδο χρησιµοποιώντας µόνο τις ωριαίες τιµές που µετρήθηκαν µεταξύ της 8ης π.µ. και 8ης µ.µ.
Ώρα Κεντρικής Ευρώπης καθηµερινά 1.

Για να είναι έγκυρα, τα ετήσια στοιχεία σχετικά µε τις υπερβάσεις, τα οποία χρησιµοποιούνται για τον
έλεγχο της συµµόρφωσης µε τις τιµές-στόχους και τους µακροπρόθεσµους στόχους που παρατίθενται
παρακάτω, πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο τµήµα  II του παραρτήµατος III.

II. Τιµές-στόχοι για το όζον
Παράµετρος Τιµή-στόχος 2 Έτος µέχρι το οποίο πρέπει

να επιτευχθεί, κατά το
δυνατό, η τιµή στόχος (α)

1.Τιµή στόχος για την
προστασία της
ανθρώπινης υγείας

Μέγιστη ηµερήσια µέση
τιµή 8ώρου (β)

∆εν πρέπει να υπάρξει
υπέρβαση του επιπέδου των
120 µg/m³  για περισσότερες
από 25 ηµέρες κατά µέσον
όρο ανά ηµερολογιακό έτος
για διάστηµα 3 ετών (γ)

2010

2.Τιµή-στόχος για την
προστασία της
βλάστησης

AOT40, υπολογισµένο
βάσει ωριαίων τιµών από το
Μάιο ως τον Ιούλιο.

18000 µg/m³.h κατά µέσον
όρο σε διάστηµα 5 ετών (γ)

2010

(α) Η συµµόρφωση µε τις τιµές-στόχους θα εκτιµηθεί από την εν λόγω ηµεροµηνία. Το 2010 δηλαδή, θα
είναι η πρώτη χρονιά τα στοιχεία της οποίας θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό της
συµµόρφωσης κατά τα επόµενα 3 ή 5 χρόνια, αναλόγως.

(β) Η µέγιστη ηµερήσια µέση τιµή 8ώρου συγκέντρωσης επιλέγεται εξετάζοντας τους τρέχοντες 8ώρους
µέσους όρους, υπολογιζόµενους από τα ωριαία στοιχεία και ενηµερωνόµενους κάθε ώρα. Κάθε µέσος
όρος 8ώρου ούτω υπολογιζόµενος αφορά την ηµέρα κατά την οποία τελειώνει, δηλ. η πρώτη περίοδος
υπολογισµού για οιαδήποτε ηµέρα θα είναι το διάστηµα από τις 17:00 της προηγούµενης ηµέρας έως
τις 01:00 της ηµέρας εκείνης· η τελευταία περίοδος υπολογισµού για οιαδήποτε ηµέρα θα είναι το
διάστηµα από τις 16:00 έως τις 24:00 της ηµέρας εκείνης.

(γ) Σε περίπτωση που δεν µπορούν να προσδιοριστούν τριετείς η πενταετείς µέσοι όροι βάσει πλήρους
και συνεχόµενης σειράς ετήσιων στοιχείων, ο ελάχιστος αριθµός ετήσιων στοιχείων που απαιτούνται
για τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τις τιµές στόχους είναι ο εξής:
•  για την τιµή-στόχο σχετικά µε την προστασία της ανθρώπινης υγείας: έγκυρα στοιχεία για ένα

έτος
•  για την τιµή-στόχο για την προστασία της βλάστησης: έγκυρα στοιχεία για τρία έτη.

                                                
1 ή την κατάλληλη περίοδο για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.
2 Αυτές οι τιµές-στόχοι και επιτρεπόµενες υπερβάσεις καθορίζονται µε την επιφύλαξη των αποτελεσµάτων

µετρήσεων και της επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 11, που λαµβάνουν υπόψη τους διάφορες
γεωγραφικές και κλιµατικές καταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
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III. Μακροπρόθεσµοι στόχοι για το όζον

Παράµετρος Μακροπρόθεσµος στόχος

1.  Μακροπρόθεσµος
στόχος για την προστασία
της ανθρώπινης υγείας

Μέγιστη ηµερήσια µέση τιµή
8ώρου σε διάστηµα ενός
ηµερολογιακού έτους,

120 µg/m³

2.  Μακροπρόθεσµος
στόχος για την προστασία
της βλάστησης

AOT40, υπολογισµένο βάσει
ωριαίων τιµών από το Μάιο ως
τον Ιούλιο.

6000 µg/m³.h

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Όρια ενηµέρωσης και συναγερµού

I. Όρια ενηµέρωσης και συναγερµού για το όζον

Παράµετρος Όριο

Όριο ενηµέρωσης Μέσος όρος 1 ώρας 180 µg/m3

Όριο συναγερµού Μέσος όρος 1 ώρας (α) 240 µg/m3

(α) Για την εφαρµογή του άρθρου 7,  η υπέρβαση του ορίου πρέπει να µετράται ή να
προβλέπεται για τρεις συνεχόµενες ώρες.

II. Ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο κοινό όταν σηµειώνεται ή
προβλέπεται υπέρβαση του ορίου ενηµέρωσης ή του ορίου συναγερµού

Στις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο κοινό σε ευρεία κλίµακα όσο το δυνατόν

συντοµότερα, θα πρέπει να περιλαµβάνονται :

(1) Πληροφορίες για την ή τις παρατηρούµενες υπερβάσεις :

- Τοποθεσία ή περιοχή της υπέρβασης

- Είδος του ορίου στο οποίο σηµειώθηκε υπέρβαση (ενηµέρωσης ή συναγερµού)

- Χρόνος έναρξης και διάρκεια της υπέρβασης

- Υψηλότερη µέση συγκέντρωση µιας ώρας και οκταώρου

(2) Πρόβλεψη για το επόµενο απόγευµα/ ηµέρα(ες):

- Γεωγραφική περιοχή της αναµενόµενης υπέρβασης του ορίου ενηµέρωσης και/ή του

ορίου συναγερµού,

- Αναµενόµενη αλλαγή στη ρύπανση (βελτίωση, σταθεροποίηση ή επιδείνωση)
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(3) Πληροφορίες για την επηρεαζόµενη οµάδα πληθυσµού, τις πιθανές επιδράσεις στην υγεία και

τη συνιστώµενη συµπεριφορά:

− Πληροφορίες για τις οµάδες του πληθυσµού που βρίσκονται σε κίνδυνο,

− Περιγραφή πιθανών συµπτωµάτων,

− Μέτρα προφύλαξης που συνιστάται να ληφθούν από την ενδιαφερόµενη οµάδα

− Πού µπορούν να βρεθούν περισσότερες πληροφορίες.

(4) Πληροφορίες για προληπτικά µέτρα µείωσης της ρύπανσης και/ή της έκθεσης σε αυτήν :

Υπόδειξη των κύριων πηγών. Συστάσεις για µέτρα µείωσης των εκποµπών.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη µέλη στην Επιτροπή και κριτήρια για τη
συγκέντρωση στοιχείων και τον υπολογισµό στατιστικών παραµέτρων

I. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην Επιτροπή

Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει το είδος και τον όγκο των στοιχείων που πρέπει να παρέχουν τα
κράτη µέλη στην Επιτροπή :

Είδος σταθµού Επίπεδο Χρόνος
αθροίσεως
/µέσου όρου

Μηνιαία
προσωρινά στοιχεία
από Απρίλιο έως
Σεπτέµβριο

Ετήσιες εκθέσεις

Όριο
ενηµέρωσης

Οιοσδήποτε 180 µg/m³ 1 ώρα -για κάθε ηµέρα µε
υπέρβαση(εις):
ηµεροµηνία,
σύνολο ωρών
υπέρβασης, µέγιστη
τιµή 1h όζοντος και
σχετικές τιµές NO2
όταν χρειάζεται,
- ανά µήνα µέγιστη
τιµή 1h όζοντος

- για κάθε ηµέρα µε
υπέρβαση (εις):
ηµεροµηνία, σύνολο
ωρών υπέρβασης,
µέγιστη τιµή 1h
όζοντος και σχετικές
τιµές NO2 όταν
χρειάζεται

Όριο
συναγερµού

Οιοσδήποτε 240 µg/m³ 1 ώρα -για κάθε ηµέρα µε
υπέρβαση(εις):
ηµεροµηνία,
σύνολο ωρών
υπέρβασης, µέγιστη
τιµή 1h όζοντος και
σχετικές τιµές NO2
όταν χρειάζεται

-για κάθε ηµέρα µε
υπέρβαση(εις):
ηµεροµηνία, σύνολο
ωρών υπέρβασης,
µέγιστη τιµή 1h
όζοντος και σχετικές
τιµές NO2 όταν
χρειάζεται

Προστασία
της υγείας

Οιοσδήποτε 120 µg/m3 8 ώρες -για κάθε ηµέρα µε
υπέρβαση(εις):
ηµεροµηνία,
µέγιστη τιµή 8ώρου
(β)

-για κάθε ηµέρα µε
υπέρβαση(εις):
ηµεροµηνία, µέγιστη
τιµή 8ώρου (β)

Προστασία
βλάστησης

Προαστιακός,
αγροτικός,
αγροτικού
χαρακτήρα

AOT40
(α) = 6000
µg/m³.h

1 ώρα,
αθροιστικά
Μάιος- Ιούλιος

- Τιµή

Προστασία
δασικής
έκτασης

Προαστιακός ,
αγροτικός,
αγροτικού
χαρακτήρα

AOT40
(α) =
20.000
µg/m³.h

1 ώρα,
αθροιστικά
Απρίλιος-
Σεπτέµβριος

-. Τιµή

(α) Βλέπε ορισµό του ΑΟΤ 40 στο Παράρτηµα Ι Τµήµα Ι.

(β) µέγιστη ηµερήσια µέση τιµή 8ώρου, (βλ. Παράρτηµα Ι, σηµείωση β).
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Στα πλαίσια των ετήσιων εκθέσεων, πρέπει να παρέχονται επίσης τα ακόλουθα, εάν όλα τα διαθέσιµα
ωριαία στοιχεία για το όζον, το διοξείδιο του αζώτου και τα οξείδια του αζώτου του εν λόγω έτους δεν έχουν
ήδη κοινοποιηθεί δυνάµει της απόφασης 97/101/ΕΚ του Συµβουλίου 1 :

- για το όζον, το διοξείδιο του αζώτου, τα οξείδια του αζώτου και το άθροισµα του όζοντος και
διοξειδίου του αζώτου (αθροισµένα ως µέρη ανά δισεκατοµµύριο και εκφρασµένα σε µg/m³ όζοντος),
η µέγιστη τιµή, το 99.9, 98, 50 εκατοστηµόριο και ο ετήσιος µέρος όρος και ο αριθµός των έγκυρων
στοιχείων από ωριαίες σειρές,

- η µέγιστη τιµή, το 98, και 50 εκατοστηµόριο και ο ετήσιος µέσος όρος από τη σειρά ηµερήσιων
µέγιστων τιµών 8ώρου για το όζον.

Τα στοιχεία που υποβάλλονται µε τις µηνιαίες εκθέσεις θεωρούνται προσωρινά και πρέπει να
ενηµερώνονται, εάν κριθεί απαραίτητο, µε µεταγενέστερες αναφορές.

II.       Κριτήρια για τη συγκέντρωση στοιχείων και τον υπολογισµό στατιστικών παραµέτρων

Τα εκατοστηµόρια πρέπει να υπολογίζονται µε τη µέθοδο που προβλέπεται στην απόφαση 97/101/EΚ του
Συµβουλίου

Τα παρακάτω κριτήρια πρέπει να χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της εγκυρότητας κατά την συγκέντρωση
στοιχείων και τον υπολογισµό στατιστικών παραµέτρων :

Παράµετρος Απαιτούµενη αναλογία έγκυρων στοιχείων
Τιµές 1 ώρας Το 75% (δηλ. 45 λεπτά)
Τιµές 8-ώρου Το 75% των τιµών (δηλ. 6 ώρες)
Μέγιστη ηµερήσια τιµή
8ώρου από ωριαίους
τρέχοντες µέσους όρους
8ώρου

75% των ωριαίων τρεχόντων µέσων όρων 8ώρου (δηλ. 18 8ωροι µέσοι όροι
ηµερησίως

AOT40 Το 90% των ωριαίων τιµών κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος που
ορίζεται για τον υπολογισµό της τιµής AOT 40 (α)

Ετήσια µέση τιµή Το 75% των ωριαίων τιµών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Απρίλιος-
Σεπτέµβριος) και του χειµώνα (Ιανουάριος � Μάρτιος, Οκτώβριος � ∆εκέµβριος)
ξεχωριστά

Αριθµός υπερβάσεων και
µέγιστες ανά µήνα τιµές

Το 90% των µέγιστων ηµερήσιων µέσων τιµών 8ώρου (27 διαθέσιµες ηµερήσιες
τιµές ανά µήνα)
Το 90% των ωριαίων τιµών µεταξύ 08.00 και 20.00 Κεντρική Ώρα Ευρώπης

Αριθµός υπερβάσεων και
µέγιστες τιµές ανά έτος

5 από τους 6 µήνες κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου (Απρίλιος-
Σεπτέµβριος)

(α) Σε περιπτώσεις που όλα τα πιθανά µετρώµενα στοιχεία δεν υπάρχουν, χρησιµοποιείται ο ακόλουθος
συντελεστής για τον υπολογισµό των τιµών ΑΟΤ40 :

συνολικός πιθανός αριθµός ωρών(*)
ΑΟΤ40 [εκτίµηση] = ΑΟΤ40 µετρηθείς  Χ      _____________________________________________

αριθµός µετρηθεισών ωριαίων τιµών

(*) πρόκειται για τον αριθµό ωρών εντός της χρονικής περιόδου του ορισµού του ΑΟΤ40 (δηλ. 08.00-
20.00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης από την 1η Μαΐου έως την 31η Ιουλίου εκάστου έτους, για την
προστασία της βλάστησης και από την 1η Απριλίου έως την 30η Σεπτεµβρίου εκάστου έτους για την
προστασία των δασών.

________________________

                                                
1 ΕΕ L 35 της 5.2.1997, σ. 14.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κριτήρια κατάταξης και εγκατάστασης σηµείων δειγµατοληψίας για την εκτίµηση της
συγκέντρωσης του όζοντος

Στις σταθερές µετρήσεις εφαρµόζονται τα ακόλουθα :

I. Χωροθέτηση µεγάλης κλίµακας

ΕΙ∆ΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
(α)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΑΚΡΟΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΣΤΙΚΟΣ
Προστασία της
ανθρώπινης υγείας: για την
εκτίµηση της έκθεσης του
αστικού πληθυσµού στο
όζον, δηλαδή όπου η
πυκνότητα πληθυσµού και η
συγκέντρωση του όζοντος
είναι σχετικά υψηλές και
αντιπροσωπευτικές της
έκθεσης του γενικού
πληθυσµού

Λίγα km2 Μακριά από την επίδραση τοπικών εκποµπών όπως
η κυκλοφορία, τα πρατήρια βενζίνης, κ.λπ.
Τοποθεσίες µε καλό αερισµό όπου είναι δυνατόν να
µετρηθούν  επίπεδα µε σωστή µίξη,
Τοποθεσίες όπως κατοικήσιµες και εµπορικές
περιοχές πόλεων, πάρκα (µακριά από δέντρα),
µεγάλοι δρόµοι ή οικοδοµικά τετράγωνα µε
ελάχιστη έως ανύπαρκτη κυκλοφορία, ανοικτοί
χώροι εκπαιδευτικού, αθλητικού και ψυχαγωγικού
χαρακτήρα.

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Προστασία της
ανθρώπινης υγείας και της
βλάστησης: για  την
εκτίµηση της έκθεσης του
πληθυσµού και της
βλάστησης που βρίσκεται
στα προάστια οικισµών,
όπου σηµειώνονται τα
υψηλότερα επίπεδα όζοντος
στα οποία είναι πιθανό να
εκτεθούν άµεσα ή έµµεσα ο
πληθυσµός και η βλάστηση

Μερικές δεκάδες km2 Σε ορισµένη απόσταση από την περιοχή µέγιστων
εκποµπών, στα σηµεία απόληξης αέριων ρευµάτων
ακολουθώντας την ή τις βασικές κατευθύνσεις του
ανέµου  υπό συνθήκες που ευνοούν το σχηµατισµό
όζοντος.
Όπου ο πληθυσµός, ευαίσθητες καλλιέργειες και
φυσικά οικοσυστήµατα που βρίσκονται στην
περιφέρεια οικισµού εκτίθενται σε υψηλές
συγκεντρώσεις όζοντος.
Σε περιοχές όπου κρίνεται σκόπιµο, ορισµένοι
προαστιακοί σταθµοί και σε σηµεία απαρχής αέριων
ρευµάτων της περιοχής µε τις µέγιστες εκποµπές,
προκειµένου να προσδιοριστούν τα βασικά
περιφερειακά επίπεδα του όζοντος.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ Προστασία της
ανθρώπινης υγείας και της
βλάστησης: για  την
εκτίµηση της έκθεσης του
πληθυσµού, των
καλλιεργειών και των
φυσικών οικοσυστηµάτων σε
συγκεντρώσεις όζοντος σε
υποπεριφερειακή κλίµακα.

Υποπεριφερειακά επίπεδα
(γύρω στα 100 km2)

Μπορούν να εγκατασταθούν σταθµοί σε µικρούς
οικισµούς και/ή περιοχές µε φυσικά οικοσυστήµατα,
δασικές περιοχές ή καλλιέργειες,
Σταθµοί αντιπροσωπευτικοί για το όζον µακριά από
την επίδραση άµεσων τοπικών εκποµπών όπως
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και δρόµων,
Σε ανοικτές τοποθεσίες, εκτός από υψηλές κορυφές
βουνών.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Προστασία της βλάστησης
και της ανθρώπινης υγείας:
για την εκτίµηση της
έκθεσης καλλιεργειών και
φυσικών οικοσυστηµάτων σε
συγκεντρώσεις όζοντος
περιφερειακής κλίµακας
καθώς και της έκθεσης του
πληθυσµού

Περιφερειακά / εθνικά/
ηπειρωτικά επίπεδα
(1 000 µε 10 000 km2)

Σταθµοί σε περιοχές µε µικρότερη πυκνότητα
πληθυσµού, π.χ. µε φυσικά οικοσυστήµατα, δασικές
εκτάσεις, αποµακρυσµένες από αστικές και
βιοµηχανικές περιοχές και µακριά από τοπικές
εκποµπές.
Συνιστάται να αποφεύγονται  τοποθεσίες που
υπόκεινται σε τοπικά αυξηµένη πιθανότητα
εµφάνισης συνθηκών αναστροφής πλησίον του
εδάφους, καθώς και κορυφές υψηλών βουνών.
∆εν συνιστώνται παράκτιες περιοχές µε ιδιάζοντα
ηµερήσιο κύκλο ανέµων τοπικού χαρακτήρα

(α) Τα σηµεία δειγµατοληψίας θα πρέπει επίσης, κατά το δυνατόν, να είναι αντιπροσωπευτικά
των αντίστοιχων τοποθεσιών εκτός αµέσου γειτνιάσεως.
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Για τους αγροτικούς σταθµούς και τους σταθµούς αγροτικού χαρακτήρα θα πρέπει να εξετάζεται,
όπου κρίνεται σκόπιµο, ο συντονισµός µε τις απαιτήσεις παρακολούθησης του κανονισµού (EΚ)
αριθ. 1091/94 της Επιτροπής 1 σχετικά µε την προστασία των δασικών εκτάσεων της Κοινότητας
από την ατµοσφαιρική ρύπανση.

II. Χωροθέτηση µικρής κλίµακας

Πρέπει να εφαρµόζονται, στο µέτρο του δυνατού, οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές :

(1) Η ροή γύρω από το στόµιο του σωλήνα δειγµατοληψίας θα πρέπει να είναι ανεµπόδιστη
(ελεύθερη σε ακτίνα τουλάχιστον 270º) χωρίς εµπόδια που να επηρεάζουν την ροή του αέρα
κοντά στη συσκευή δειγµατοληψίας, σε απόσταση δηλαδή από κτίρια, µπαλκόνια, δέντρα,
και άλλα εµπόδια µεγαλύτερη από το διπλάσιο του υπερβάλλοντος τη συσκευή
δειγµατοληψίας ύψους του εµποδίου.

(2) Σε γενικές γραµµές, το στόµιο του σωλήνα δειγµατοληψίας θα πρέπει να είναι µεταξύ 1.5m
(ζώνη αναπνοής) και 4m από το επίπεδο του εδάφους. Μπορεί να γίνει τοποθέτηση και σε
υψηλότερες θέσεις για αστικούς σταθµούς σε ορισµένες περιπτώσεις και σε δασικές περιοχές.

(3) Το στόµιο του σωλήνα δειγµατοληψίας πρέπει να βρίσκεται σε ικανή απόσταση από πηγές
όπως κλιβάνους και καπνοδόχους αποτέφρωσης και περισσότερο από 10m από τον
πλησιέστερο δρόµο, ενώ η εν λόγω απόσταση αυξάνεται ανάλογα µε την  κυκλοφορία.

(4) Η έξοδος αερίων του δειγµατολήπτη πρέπει να βρίσκεται σε σηµείο τέτοιο ώστε να
αποφεύγεται η επιστροφή του εξερχόµενου αέρα στο στόµιο εισόδου του δειγµατολήπτη.

Μπορούν επίσης να λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες :

(1) πηγές παρεµβολής,

(2) ασφάλεια,

(3) πρόσβαση,

(4) διαθεσιµότητα ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεφωνικών επικοινωνιών,

(5) ορατότητα της τοποθεσίας σε σχέση µε το περιβάλλον της,

(6) ασφάλεια του κοινού και των χειριστών,

(7) η επιθυµία ύπαρξης κοινών σηµείων δειγµατοληψίας για διάφορους ρύπους,

(8) απαιτήσεις σχεδιασµού.

                                                
1 ΕΕ L 125 της 18.5.1994, σ. 1.
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III. Τεκµηρίωση και επανεξέταση της επιλογής τοποθεσιών

Οι διαδικασίες επιλογής τοποθεσιών θα πρέπει να είναι πλήρως τεκµηριωµένες κατά το στάδιο
κατάταξης, ιδίως σε φωτογραφίες της γύρω περιοχής κατά τα σηµεία της πυξίδας και λεπτοµερή
χάρτη. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα πρέπει να γίνεται επανεξέταση των τοποθεσιών µε εκ νέου
τεκµηρίωση για να διασφαλίζεται ότι τηρούνται ακόµη τα κριτήρια επιλογής..

Απαιτείται εποµένως κατάλληλος έλεγχος και ερµηνεία των στοιχείων παρακολούθησης σε
συνάρτηση µε τις µετεωρολογικές και φωτοχηµικές συνθήκες που επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις
του όζοντος που µετριώνται στην αντίστοιχη τοποθεσία.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κριτήρια καθορισµού του ελάχιστου αριθµού σηµείων δειγµατοληψίας για σταθερές µετρήσεις
συγκεντρώσεων όζοντος

I. Ελάχιστος αριθµός σηµείων δειγµατοληψίας για σταθερές συνεχείς µετρήσεις για την εκτίµηση
της συµµόρφωσης της ποιότητας του αέρα µε τις τιµές-στόχους, τους µακροπρόθεσµους
στόχους, το όριο ενηµέρωσης και το όριο συναγερµού όπου οι συνεχείς µετρήσεις είναι η
αποκλειστική πηγή πληροφοριών

Πληθυσµός
(x1000)

Οικισµοί
(αστικοί και

προαστιακοί) (α)

Άλλες ζώνες
(προαστιακές και
αγροτικές) (α)

Άλλες ζώνες αγροτικού χαρακτήρα

< 250 1
< 500 1 2

< 1 000 2 2
< 1 500 3 3
< 2 000 3 4
< 2 750 4 5
< 3 750 5 6
> 3 750 1 πρόσθετος σταθµός

ανά 2 εκατοµµ.
κατοίκους

1 πρόσθετος σταθµός
ανά 2 εκατοµµ.
κατοίκους

1 σταθµός/50 000 km2 ως µέση
πυκνότητα για όλες τις ζώνες ανά χώρα
(β)

(α) Τουλάχιστον ένας σταθµός σε προαστιακές περιοχές όπου είναι πιθανό να συµβεί η υψηλότερη
έκθεση του πληθυσµού. Στους οικισµούς τουλάχιστον το 50% των σταθµών θα πρέπει να
χωροθετούνται σε προαστιακές περιοχές.

(β) συνιστάται 1 σταθµός ανά 25 000 km2 για σύνθετο έδαφος

II. Ελάχιστος αριθµός σηµείων δειγµατοληψίας για σταθερές µετρήσεις σε ζώνες και οικισµούς που
επιτυγχάνουν τους µακροπρόθεσµους στόχους

Ο αριθµός σηµείων δειγµατοληψίας για το όζον πρέπει, σε συνδυασµό µε άλλα µέσα συµπληρωµατικής
εκτίµησης, όπως η µοντελοποίηση της ποιότητας του αέρα και συνδυασµένες µετρήσεις του διοξειδίου του
αζώτου, να είναι ικανοποιητικός για την εξέταση των τάσεων που παρουσιάζει η ρύπανση από το όζον και
τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τους µακροπρόθεσµους στόχους. Ο αριθµός των σταθµών που βρίσκονται
σε οικισµούς και άλλες ζώνες µπορεί να µειωθεί στο ένα τρίτο του αριθµού που καθορίζεται στο τµήµα I.
Εάν οι πληροφορίες από σταθερούς σταθµούς µέτρησης είναι η µόνη πηγή ενηµέρωσης, πρέπει να
διατηρηθεί ένας τουλάχιστον σταθµός παρακολούθησης. Εάν, σε περιοχές όπου υπάρχει συµπληρωµατική
εκτίµηση, το αποτέλεσµα είναι να µην υπάρχει πλέον κανένας εναποµένων σταθµός, ο συντονισµός µε
άλλους σταθµούς σε γειτονικές ζώνες πρέπει να εξασφαλίζει ικανοποιητική εκτίµηση των συγκεντρώσεων
του όζοντος όσον αφορά τους µακροπρόθεσµους στόχους. Ο αριθµός των σταθµών αγροτικού χαρακτήρα θα
πρέπει να είναι 1 ανά 100 000 km2.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Μετρήσεις προδρόµων ουσιών του όζοντος

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι αυτών των µετρήσεων είναι η ανάλυση όλων των τάσεων των προδρόµων του
όζοντος, ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας των στρατηγικών µείωσης των εκποµπών και της
συνέπειας των απογραφών εκποµπών, καθώς και η υποβοήθηση του συσχετισµού των πηγών
εκποµπής µε τη συγκέντρωση των ρύπων.

Ένας επιπλέον στόχος είναι η υποβοήθηση της κατανόησης του τρόπου σχηµατισµού του όζοντος
και των διαδικασιών διασποράς των προδρόµων του όζοντος, καθώς και της εφαρµογής
φωτοχηµικών µοντέλων.

Ουσίες

Η µέτρηση των προδρόµων ουσιών του όζοντος πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα οξείδια
του αζώτου και ενδεδειγµένες οργανικές πτητικές ενώσεις (VOC). Ο παρακάτω κατάλογος
περιλαµβάνει τις οργανικές ενώσεις που συνιστάται να µετρώνται.

1-Βουτένιο Ισοπρένιο Αιθυλοβενζόλιο
  Αιθάνιο trans-2-Βουτένιο n-Εξάνιο m+p-Ξυλόλιο
  Αιθυλένιο cis-2-Βουτένιο i-Εξάνιο o-Ξυλόλιο
  Ακετυλένιο 1.3-Βουταδιένιο n-Επτάνιο 1.2.4-Τριµεθυλοβενζόλιο.
  Προπάνιο n-Πεντάνιο n-Οκτάνιο 1.2.3- Τριµεθυλοβενζόλιο
  Προπένιο i-Πεντάνιο i-Οκτάνιο 1.3.5- Τριµεθυλοβενζόλιο
  n-Βουτάνιο 1-Πεντένιο Βενζόλιο Φορµαλδεΰδη
  i-Βουτάνιο 2-Πεντένιο Τολουόλιο Σύνολο µη µεθανιούχων

υδρογονανθράκων

Μέθοδοι Αναφοράς

Για τα οξείδια του αζώτου θα εφαρµόζεται η µέθοδος αναφοράς που περιγράφεται στην οδηγία
1999/30/ΕΚ 1 ή σε µεταγενέστερη κοινοτική νοµοθεσία.

Κάθε κράτος µέλος πρέπει να ενηµερώνει την Επιτροπή σχετικά µε τις µεθόδους που χρησιµοποιεί
για τη λήψη δειγµάτων και τη µέτρηση των VOC. Η Επιτροπή πρέπει να διεξάγει το συντοµότερο
δυνατό διασυγκριτικές µελέτες και να διερευνά τη δυνατότητα ορισµού µεθόδων αναφοράς για τη
δειγµατοληψία και µέτρηση προδρόµων του όζοντος µε σκοπό τη βελτίωση της συγκρισιµότητας
και πιστότητας των µετρήσεων ενόψει της επανεξέτασης της παρούσας οδηγίας σύµφωνα µε το
άρθρο 11.

Τοποθεσία

Οι µετρήσεις θα πρέπει να πραγµατοποιούνται ιδιαιτέρως σε αστικές και προαστιακές περιοχές και
σε κάθε θέση παρακολούθησης που έχει εγκατασταθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας
96/62/EΚ και θεωρείται κατάλληλη για τους ανωτέρω στόχους παρακολούθησης.

________________________

                                                
1 ΕΕ L 163 της 29.06.1999, σ. 41.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Ποιοτικοί στόχοι για τα στοιχεία και συγκεντρωτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων της
εκτίµησης της ποιότητας του αέρα

I. Ποιοτικοί στόχοι για τα στοιχεία

Προβλέπονται οι ακόλουθοι ποιοτικοί στόχοι για τα στοιχεία, όσον αφορά την επιτρεπόµενη
αβεβαιότητα των µεθόδων εκτίµησης, της ελάχιστης χρονικής κάλυψης και συγκέντρωσης
στοιχείων από µετρήσεις, ως οδηγοί για τα προγράµµατα διασφάλισης της ποιότητας

Για το όζον, το NO και το NO2

Συνεχής µέτρηση

Αβεβαιότητα επιµέρους µετρήσεων

Ελάχιστη συγκέντρωση στοιχείων

15%

90% κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
75% κατά τη διάρκεια του χειµώνα

Ενδεικτική µέτρηση

Αβεβαιότητα επιµέρους µετρήσεων

Ελάχιστη συγκέντρωση στοιχείων
Ελάχιστη χρονική κάλυψη

30%

90%
> 10% κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού

Μοντελοποίηση

Αβεβαιότητα
Μέσοι όροι 1 ώρας (κατά τη διάρκεια της
ηµέρας)
Ηµερήσια µέγιστη τιµή 8ώρου

50%

50%
Αντικειµενική εκτίµηση
Αβεβαιότητα 75%

Η αβεβαιότητα (στάθµη εµπιστοσύνης 95%) των µεθόδων µέτρησης θα υπολογίζεται σύµφωνα µε
τις αρχές του ISO "Οδηγός για την Έκφραση της  Αβεβαιότητας στις Μετρήσεις (ISO 1993), ή τη
µεθοδολογία του ISO 5725-1 "Ακρίβεια (ορθότητα και πιστότητα � trueness and precision) των
µεθόδων µέτρησης και των αποτελεσµάτων" (1994) ή ισοδύναµα. Τα εκατοστιαία ποσοστά
αβεβαιότητας στον πίνακα δίνονται για µεµονωµένες µετρήσεις, υπολογίζοντας τον µέσο όρο της
περιόδου υπολογισµού των τιµών-στόχων και των µακροπρόθεσµων στόχων, µε στάθµη
εµπιστοσύνης 95%. Η αβεβαιότητα για τις συνεχείς σταθερές µετρήσεις θα πρέπει να ερµηνεύεται
ότι εφαρµόζεται στην περιοχή της συγκεντρώσεως που χρησιµοποιείται για την οριακή τιµή.
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Η αβεβαιότητα της µοντελοποίησης και των αντικειµενικών εκτιµήσεων ορίζεται ως η µέγιστη
απόκλιση των µετρηθέντων και υπολογισθέντων επιπέδων συγκέντρωσης, κατά το χρονικό
διάστηµα υπολογισµού της οριακής τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η χρονική στιγµή
πραγµατοποίησης των συµβάντων.

Ως «χρονική κάλυψη» ορίζεται το ποσοστό του χρόνου που λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό
της οριακής τιµής κατά τη διάρκεια του οποίου πραγµατοποιείται η µέτρηση του ρύπου.

Ως «συγκέντρωση στοιχείων» ορίζεται η αναλογία του χρόνου κατά τη διάρκεια του οποίου τα
στοιχεία του οργάνου µέτρησης παραµένουν έγκυρα προς το χρόνο για τον οποίο πρέπει να
υπολογίζεται η στατιστική παράµετρος ή η συνολική τιµή.

Στις απαιτήσεις για την ελάχιστη συγκέντρωση στοιχείων και τη χρονική κάλυψη δεν
περιλαµβάνονται απώλειες στοιχείων λόγω της τακτικής  βαθµονόµησης ή κανονικής συντήρησης
των οργάνων µέτρησης.

II. Αποτελέσµατα της εκτίµησης της ποιότητας του αέρα

Για ζώνες ή οικισµούς στους οποίους, εκτός από τις µετρήσεις, χρησιµοποιούνται και άλλες πηγές
για τη συµπλήρωση των πληροφοριών που προκύπτουν από τη µέτρηση, θα πρέπει να παρέχονται
και τα ακόλουθα στοιχεία :

•  Περιγραφή των πραγµατοποιούµενων ενεργειών εκτίµησης

•  Χρησιµοποιούµενες ειδικές µέθοδοι, µε αναφορές σε περιγραφές της µεθόδου

•  Πηγές στοιχείων και πληροφοριών

•  Περιγραφή των αποτελεσµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της αβεβαιότητας και, ιδιαίτερα, της
έκτασης κάθε περιοχής µέσα στη ζώνη ή τον οικισµό στην οποία οι συγκεντρώσεις
υπερβαίνουν τους µακροπρόθεσµους στόχους ή τις τιµές- στόχους.

•  Στην περίπτωση µακροπρόθεσµων στόχων ή τιµών-στόχων των οποίων αντικείµενο είναι η
προστασία της υγείας, ο πληθυσµός που ενδέχεται να εκτεθεί σε συγκεντρώσεις ανώτερες του
σχετικού ορίου.

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καταρτίζουν, όταν είναι εφικτό, χάρτες στους οποίους να
απεικονίζεται η κατανοµή των συγκεντρώσεων σε κάθε ζώνη και οικισµό.

III. Τυποποίηση

Ο όγκος του όζοντος πρέπει να ανάγεται σε θερµοκρασία 293°Κ και πίεση 101.3kPa. Για τα οξείδια
του αζώτου εφαρµόζεται η τυποποίηση που ορίζεται στην οδηγία 1999/30/ΕΚ.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Μέθοδος αναφοράς για την ανάλυση του όζοντος και τη βαθµονόµηση των οργάνων µέτρησης
του όζοντος

I. Μέθοδος αναφοράς για την ανάλυση του όζοντος και τη βαθµονόµηση των οργάνων
µέτρησης του όζοντος

− Μέθοδος ανάλυσης: φωτοµετρική µέθοδος UV  (ISO FDIS 13964)

− Μέθοδος βαθµονόµησης: Αναφορά σε φωτόµετρο UV (ISO FDIS 13964, VDI 2468,
Bl. 6)

Η µέθοδος αυτή είναι υπό τυποποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN). Από τη
στιγµή που η τελευταία θα έχει εκδώσει το σχετικό πρότυπο, η µέθοδος και οι τεχνικές που
περιγράφονται στο εν λόγω πρότυπο θα αποτελούν τη µέθοδο αναφοράς και βαθµονόµησης στα
πλαίσια της παρούσας οδηγίας.

Ένα κράτος µέλος έχει επίσης τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί οποιαδήποτε άλλη µέθοδο εφόσον
µπορεί να αποδείξει ότι παρέχει ισοδύναµα αποτελέσµατα µε την ανωτέρω µέθοδο.

II. Τεχνική αναφοράς για τη µοντελοποίηση για το όζον

Οι τεχνικές αναφοράς για την µοντελοποίηση δεν µπορούν να καθοριστούν προς το παρόν.
Οποιαδήποτε τροποποίηση για την προσαρµογή αυτού του σηµείου στην τεχνική και επιστηµονική
πρόοδο θα υιοθετείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Bρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2001

∆ιοργανικός φάκελος :
1999/0068 (COD)

13114/1/00

REV 1 ADD 1

LIMITE

ENV 396
CODEC 860

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση (ΕΚ) αριθ. ..../01 που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 8 Μαρτίου 2001

εν όψει της έκδοσης της οδηγίας 01/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε το όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα

Σκεπτικό του Συµβουλίου.
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, στις 14 Ιουλίου 1999 πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα 1.

Μετά τη γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που διατυπώθηκε στις
15 Μαρτίου 2000 2, η Επιτροπή τροποποίησε την πρότασή της και τη διαβίβασε στο
Συµβούλιο στις 3 Οκτωβρίου 2000 3.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 8 ∆εκεµβρίου 1999 4.

Η Επιτροπή των Περιφερειών γνωµοδότησε στις 14 Ιουνίου 2000 5.

Το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης στις
8 Μαρτίου 2001.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Η πρόταση εφαρµόζει την οδηγία 96/62/ΕΚ του Συµβουλίου για την εκτίµηση και διαχείριση
της ποιότητας του αέρα 6 του περιβάλλοντος, µε την οποία ζητήθηκε από την Επιτροπή να
υποβάλει, για ορισµένους ρύπους, όπως το όζον, προτάσεις προκειµένου να καθορισθούν
οριακές τιµές και όρια συναγερµού (κατά περίπτωση) καθώς και κριτήρια και τεχνικές για τη
µέτρηση και την αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα. Η προτεινόµενη οδηγία σχετικά µε το
όζον θα γινόταν η τρίτη θυγατρική οδηγία της οδηγίας 96/62/ΕΚ· οι άλλες δύο είναι η οδηγία
1999/30 σχετικά µε τις οριακές τιµές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και
οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου στον αέρα του περιβάλλοντος 7 και η οδηγία
2000/69/ΕΚ σχετικά µε τις οριακές τιµές βενζολίου και µονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα
του περιβάλλοντος 8. Η πρόταση σχετικά µε το όζον, που θεσπίζει ποιοτικά όρια για το όζον,
συµπληρώνει την πρόταση σχετικά µε τα εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για ορισµένους
ατµοσφαιρικούς ρύπους 9, της οποίας στόχος είναι να περιορισθούν οι ολικές εκποµπές
ουσιών που ενδέχεται να προκαλέσουν, µεταξύ άλλων, το σχηµατισµό όζοντος.

                                                
1 ΕΕ C 56Ε, 29.2.2000, σ. 40.
2 ΕΕ C 377, 29.12.2000, σ. 154.
3 ΕΕ C 29E, 30.1.2001, σ. 291.
4 EE C 51, 23.2.2000, σ. 11.
5 ΕΕ C 317, 6.11.2000, σ. 35.
6 ΕΕ L 296, 21.11.1996, σ. 55.
7 ΕΕ L 163, 29.6.1999, σ. 41.
8 ΕΕ L 313, 12.12.2000, σ. 12.
9 EE C 56Ε, 29.2.2000, σ. 34.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση ανταποκρίνεται στα κύρια θέµατα της πρότασης της Επιτροπής. Προς όφελος

της προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, η κοινή θέση :

- καθορίζει τιµές-στόχους, σύµφωνα µε τις οποίες δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της

µέγιστης ηµερήσιας µέσης τιµής 8ώρου συγκέντρωσης όζοντος των 120µg/m3 για

περισσότερες από 25 ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος έως το 2010. Επιπλέον, οι

αθροιστικές υπερβάσεις του ορίου 80µg/m3 µετρούµενες από την ανατολή µέχρι τη

δύση του ηλίου από το Μάιο έως τον Ιούλιο (ΑΟΤ 40) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν

18.000µg/m3.h,

- καθορίζει µακροπρόθεσµους στόχους που δεν επιτρέπουν υπέρβαση της µέγιστης

ηµερήσιας µέσης τιµής 8ωρης συγκέντρωσης των 120µg/m3, καθώς και ένα AOT 40

6.000µg/m3.h,

- καθορίζει όριο ενηµέρωσης 180µg/m3 όζοντος και όριο συναγερµού 240µg/m3,

αµφότερα ως µέσο όρο πέραν της µίας ώρας,

- υποχρεώνει τα κράτη µέλη να παρακολουθούν τη ρύπανση από το όζον σύµφωνα µε τις

εναρµονισµένες µεθόδους, ιδίως σε ζώνες όπου οι µακροπρόθεσµοι στόχοι δεν έχουν

µέχρι τούδε επιτευχθεί, να εφαρµόζουν προγράµµατα δράσης για να επιτευχθούν οι

τιµές-στόχοι και οι µακροπρόθεσµοι στόχοι, να διατηρούν το όζον στα επίπεδα που

έχουν ήδη επιτευχθεί, να λαµβάνουν µέτρα όταν υπερβαίνονται τα όρια συναγερµού και

να συνεργάζονται µε άλλα κράτη µέλη σε περίπτωση διασυνοριακής ρύπανσης,

- ζητά από την Επιτροπή να υποβάλει, έως τα τέλη του 2004, έκθεση που θα περιέχει

προτάσεις για κοινοτικούς στόχους σχετικά µε την ποιότητα του αέρα.
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IV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ∆ΕΚΤΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε στην κοινή του θέση τις ακόλουθες τροπολογίες του

Κοινοβουλίου, το σύνολο των οποίων απεδέχθη και η Επιτροπή:

Τροπολογία 2 στην αιτιολογική σκέψη 12 της πρότασης (αιτιολογική σκέψη 11 της

κοινής θέσης) σχετικά µε τη συνεργασία µε τις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες: Το

Συµβούλιο απεδέχθη την τροπολογία του Κοινοβουλίου· ενσωµάτωσε επίσης στο άρθρο 8,

παράγραφος 4 την επακόλουθη τροποποίηση που πρότεινε η Επιτροπή. Επίσης, το Συµβούλιο

διεύρυνε το πεδίο των εν λόγω δύο αλλαγών µε στόχο να επεκταθεί η συνεργασία σε τρίτες

χώρες πέραν των υποψηφίων για προσχώρηση,

Τροπολογία 3 για ένα νέο άρθρο 1(ε) σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών,

Τροπολογία 6 στο άρθρο 5 σχετικά µε τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας του

περιβάλλοντος και της υγείας,

Τροπολογία 7 στο άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο α) σχετικά µε την ενηµέρωση του

κοινού,

Το τελευταίο µέρος της τροπολογίας 9 στο άρθρο 7 (άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο β)

της κοινής θέσης) σχετικά µε την ενηµέρωση του κοινού όσον αφορά τις έρευνες και τα

αποτελέσµατα των σχεδίων δράσης : Η τροπολογία αυτή έγινε δεκτή µε προσθήκες που

αναφέρουν ότι η ενηµέρωση θα πρέπει να έχει τη µορφή συγκεντρωτικών ετήσιων εκθέσεων

και προσδιορίζουν λεπτοµερέστερα για ποιες έρευνες και αποτελέσµατα των σχεδίων δράσης

θα πρέπει να ενηµερώνεται το κοινό,

Τροπολογία 25 στο άρθρο 10, παράγραφος 3, στοιχείο β, (στοιχείο γ της κοινής θέσης)

σχετικά µε τον έλεγχο των µετεωρολογικών συνθηκών,

Τροπολογία 13 για µια προσθήκη στο άρθρο 11, παράγραφος 1 (βλέπε στοιχεία (β) και

(γ) της κοινής θέσης),
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Τροπολογία 14 στο άρθρο 11, παράγραφος 2 σχετικά µε τη συνεκτίµηση πρόσφατων

επιστηµονικών ερευνών για την ανθρώπινη υγεία κατά την αναθεώρηση των διατάξεων

της οδηγίας : Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε την τροπολογία αυτή στην κοινή θέση,

προσθέτοντας, στο άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο α), µετά τις λέξεις «ανθρώπινη υγεία»,

τη φράση «λαµβάνοντας ειδικά υπόψη τις ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού» και

συγχωνεύοντας τις πρώην παραγράφους 2 και 4 σε µια ενιαία νέα παράγραφο 3 σχετικά µε

την αναθεώρηση και τροποποίηση της οδηγίας στο µέλλον.

Η Τροπολογία 15 σχετικά µε τη συνεκτίµηση της προόδου που έχουν σηµειώσει οι

υποψήφιες για προσχώρηση χώρες όταν υποβάλλουν έκθεση για τη διασυνοριακή

ρύπανση ενσωµατώθηκε στο άρθρο 11, παράγραφος 2, στοιχείο η της κοινής θέσης. Ωστόσο,

το Συµβούλιο προτίµησε να λάβει υπόψη τη γενική πρόοδο όσον αφορά την καταπολέµηση

της διασυνοριακής ρύπανσης και δεν θέλησε να κρίνει την πρόοδο αυτή µόνο σε σχέση µε τις

προετοιµασίες για την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας.

Η Τροπολογία 16 σχετικά µε τη µελέτη των αποτελεσµάτων της οδηγίας σε σχέση µε την

αλλαγή του κλίµατος εγκρίθηκε στην περισσότερο ευανάγνωστη εκδοχή της

τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής (βλέπε άρθρο 11, παράγραφος 2, σηµείο ζ) της

κοινής θέσης).

IV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ∆ΕΚΤΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Τροπολογία 4 για µια προσθήκη στο άρθρο 2, παράγραφος 3 (άρθρο 2, παράγραφος 4

της κοινής θέσης), προκειµένου να ορισθεί το επίπεδο ρύπανσης όσον αφορά το όζον ή τις

πρόδροµες ουσίες αυτού και όχι όσον αφορά τους ρύπους έγινε αποδεκτή ως είχε από την

Επιτροπή. Το Συµβούλιο προτίµησε να µην τροποποιήσει τον ορισµό του «επιπέδου»,

δεδοµένου ότι περιέχεται και σε άλλες οδηγίες. Εν πάση περιπτώσει, το κείµενο της οδηγίας

πάντοτε διευκρινίζει εάν αναφέρεται στο επίπεδο ρύπανσης από το όζον, στο επίπεδο

ρύπανσης από τις πρόδροµες ουσίες του όζοντος ή στο επίπεδο ρύπανσης και από τα δύο.

Εξάλλου, η τροπολογία του Κοινοβουλίου ενέπνευσε στο Συµβούλιο την εισαγωγή ορισµού

των προδρόµων ουσιών του όζοντος στο άρθρο 2, τρίτο εδάφιο της κοινής θέσης.
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Το πρώτο µέρος της Τροπολογίας 9 για το άρθρο 7, εδάφια 1 και 2, σχετικά µε την

προσαρµογή των σχεδίων δράσης στις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και κάθε

περιοχής : Όπως η Επιτροπή, το Συµβούλιο έκρινε σηµαντικό τα σχέδια δράσης να

καταρτίζονται σε «τοπικό» επίπεδο· το Συµβούλιο ωστόσο προτίµησε µια αναφορά στα

σχέδια δράσης στα «κατάλληλα διοικητικά επίπεδα», επειδή τα σχέδια δράσης θα πρέπει να

προσαρµόζονται στην έκταση της µολυσµένης περιοχής. Συνεπώς, το Συµβούλιο δεν έκρινε

αναγκαίο να διευκρινίσει ότι τα σχέδια δράσης θα πρέπει να αφορούν µέτρα που πρέπει να

λαµβάνονται «σε κάθε περίπτωση και παντού», διότι αυτό ήδη εννοείται από το γεγονός ότι τα

σχέδια δράσης πρέπει να καταρτίζονται στα κατάλληλα διοικητικά επίπεδα.

Όπως προτάθηκε από το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο εισήγαγε επίσης στην παράγραφο 2 του

άρθρου 7 την ιδέα της προσαρµογής των σχεδίων δράσης σε κάθε «επιµέρους περίπτωση».

Επίσης, το Συµβούλιο επέφερε επιπλέον τροποποιήσεις στην παράγραφο αυτή προκειµένου

να υποδείξει µορφές ελέγχου που µπορεί να προβλέπονται στα σχέδια δράσης.

Τροπολογίες 10 και 11 που αφορούν το άρθρο 10, παράγραφος 1 και το άρθρο 10,

παράγραφος 2, στοιχείο δ), σηµείο iii) (άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο γ), σηµείο iii)

της κοινής θέσης) σχετικά µε τη διαβίβαση πληροφοριών και εκθέσεων στην Επιτροπή:

Αφενός, το Συµβούλιο ενσωµάτωσε στην κοινή του θέση την τροπολογία του Κοινοβουλίου

προκειµένου να ενηµερώνεται η Επιτροπή σχετικά µε το «περιεχόµενο και την εφαρµογή» των

σχεδίων δράσης. Αφετέρου, το Συµβούλιο δεν συµφώνησε ότι οι εκθέσεις πρέπει να

υποβάλλονται ετησίως και επέµεινε στη διαβίβαση µόνο τριών εκθέσεων κατ� έτος ώστε οι

τοπικές και εθνικές αρχές να µην αντιµετωπίζουν βαριά γραφειοκρατία.

Η Τροπολογία 12 για µία νέα παράγραφο στο άρθρο 10, παράγραφος 3 µε την οποία

απαιτείται από την Επιτροπή να δηµοσιεύει τις πληροφορίες που της παρέχουν κράτη µέλη σε

µορφή που θα επιτρέπει σύγκριση των επιδόσεων τους, και η οποία έγινε δεκτή από την

Επιτροπή ως είχε, οδήγησε το Συµβούλιο να προσθέσει στο τέλος του άρθρου 10

παράγραφος 3, σηµείο β), τη φράση «ώστε να παρέχεται γενική επισκόπηση των καταστάσεων

των διαφόρων κρατών µελών».
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IV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ∆ΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Τροπολογία 1 στην αιτιολογική σκέψη 3 που αφορά τη συµµετοχή των υποψηφίων
για προσχώρηση χωρών στην ανάπτυξη της κοινοτικής στρατηγικής για την
καταπολέµηση της ρύπανσης από το όζον δεν έγινε δεκτή από την Επιτροπή ή από το
Συµβούλιο. Αρκεί οι υποψήφιες χώρες να συνδεθούν µε την κοινοτική στρατηγική αφού αυτή
θα έχει θεσπισθεί, όπως ήδη αναφέρεται στην τροπολογία 2 στην αιτιολογική σκέψη 12 που
έγινε δεκτή από το Συµβούλιο και στην επακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 8,
παράγραφος 4.

Τροπολογία 5 στο άρθρο 4, παράγραφος 2· Τροπολογία 17 στο άρθρο 11, παράγραφος 3,
στοιχείο i)· Τροπολογία 18 στο Παράρτηµα Ι, Τµήµατα ΙΙ και ΙΙΙ, όπου ορίζεται ότι οι
µακροπρόθεσµοι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν έως το έτος 2020 : Εκτός από την
προσθήκη των λέξεων «προετοιµάζουν και» στο άρθρο 4, παράγραφος 2, οι τροπολογίες
αυτές δεν έγιναν δεκτές ως είχαν από την Επιτροπή και το Συµβούλιο : Αφενός, η Επιτροπή
και το Συµβούλιο θεώρησαν πρώιµο τον καθορισµό περιόδου για την επίτευξη των
µακροπρόθεσµων στόχων, διότι δεν υπάρχουν προβλέψεις όσον αφορά τις εκποµπές
προδρόµων ουσιών και οι επιπτώσεις των εκποµπών όζοντος σε άλλα µέρη του κόσµου
καθιστούν αδύνατον η Επιτροπή να δεσµευθεί σήµερα ότι θα πληρώσει τους όρους του
Παραρτήµατος Ι έως µία δεδοµένη ηµεροµηνία, όσες προσπάθειες και αν καταβάλει.
Αφετέρου, το Συµβούλιο θεώρησε ότι θα πρέπει στο µέλλον να είναι δυνατόν να καθορισθεί
µια τέτοια ηµεροµηνία. Κατά συνέπεια, ενίσχυσε το άρθρο 11, παράγραφος 3, στοιχείο i) της
πρότασης µε την έννοια ότι οι εκθέσεις της Επιτροπής για την εφαρµογή της οδηγίας και οι
προτάσεις που πιθανόν να υπάρξουν στο µέλλον για τη τροποποίηση της οδηγίας θα λάβουν
υπόψη τις δυνατότητες επίτευξης των µακροπρόθεσµων στόχων οι οποίοι αναφέρονται στο
Παράρτηµα Ι εντός συγκεκριµένης περιόδου (άρθρο 11, παράγραφος 2, σηµείο ε) της κοινής
θέσης).

Η Τροπολογία 8 στο άρθρο 6, παράγραφος 2 που αφορά την υποχρέωση διάθεσης στο
κοινό ορισµένων πληροφοριών όταν προβλέπεται υπέρβαση του ορίου ενηµέρωσης ή του
ορίου συναγερµού :
Το Συµβούλιο και η Επιτροπή επιµένουν ότι οι πληροφορίες του Παραρτήµατος ΙΙ, Τµήµα ΙΙ
πρέπει να παρέχονται στο κοινό µόνο «όπου είναι εφικτό» και όχι σε κάθε περίπτωση, όπως
ζήτησε το Κοινοβούλιο. Το Συµβούλιο παραδέχεται ότι θα πρέπει να υπάρχει προειδοποίηση
σε περίπτωση προβλεπόµενης υπέρβασης των ορίων, θεωρεί, εντούτοις, ότι δεν θα είναι
πάντοτε διαθέσιµες οι πληροφορίες του Τµήµατος ΙΙ. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προβλεφθεί
η ακριβής περιοχή της υπέρβασης, ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της υπέρβασης, η
πυκνότητά της, οι οµάδες του πληθυσµού που είναι πιθανόν να θιγούν και η εξέλιξη της
ρύπανσης.



13114/1/00 REV 1 ADD 1 ιβ 8
DG I   EL

V. ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ορισµένες αιτιολογικές σκέψεις (5, 7, 10 της κοινής θέσης) έγιναν πληρέστερες· ορισµένες

(7, 15 της πρότασης) απαλείφθηκαν· άλλες συνεπτύχθησαν (8, 13 της κοινής θέσης) ή

αναδιατυπώθηκαν (15)· προσετέθη µια νέα αιτιολογική σκέψη (14).

Οι ορισµοί στο άρθρο 2, παράγραφοι 12 και 13 διατυπώθηκαν ακριβέστερα.

Τα άρθρα 3 παράγραφος 3, 4 παράγραφος 2 και 8 παράγραφος 1 ετέθησαν στα ευρύτερα

πλαίσια της προτεινόµενης οδηγίας για τα εθνικά ανώτατα όρια εκποµπής.

Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, σηµείο α), 1ο εδάφιο, απαλείφθηκε ο προσδιορισµός των

τεχνικών µετάδοσης. Η τακτική ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τις µακροπρόθεσµες τιµές-

στόχους, τα επίπεδα αναφοράς, και τους µακροπρόθεσµους στόχους στο τέλος της

παραγράφου 1 του άρθρου 6 µεταφέρθηκε στις ετήσιες εκθέσεις στο άρθρο 6, παράγραφος 1,

σηµείο β) της κοινής θέσης. Προσετέθη ένα νέο άρθρο 6, παράγραφος 1, σηµείο γ).

Το άρθρο 7 συµπληρώθηκε µε µια νέα πρόταση και αντίστοιχη προσθήκη στην αιτιολογική

σκέψη 10 προκειµένου να µη λαµβάνονται τοπικά µέτρα όταν δεν υπάρχουν σηµαντικές

δυνατότητες για τη µείωση του κινδύνου, της διάρκειας και της σοβαρότητας της ρύπανσης.

Όσον αφορά το άρθρο 9, παρεσχέθη στους σταθµούς αγροτικού χαρακτήρα η δυνατότητα µη

συνεχούς µέτρησης του διοξειδίου του αζώτου στο τέλος της παραγράφου 1. Η πρώην

παράγραφος 5 (παράγραφος 1, στοιχεία α) έως ε)) κατέστη λεπτοµερέστερη και περισσότερο

αυστηρή.

Το άρθρο 10 αναδιατυπώθηκε χωρίς να τροποποιηθεί η ουσία του.

Το άρθρο 11, παράγραφος 2 της πρότασης της Επιτροπής µεταφέρθηκε στο άρθρο 11,

παράγραφος 3 της κοινής θέσης. Η σειρά στην παράγραφο 2 τροποποιήθηκε. Τα στοιχεία α)

και ζ) της πρότασης συγχωνεύθηκαν και αποτελούν την παράγραφο 2, στοιχείο δ της κοινής

θέσης. Τα στοιχεία γ) και δ) απαλείφθηκαν και προστέθηκαν νέα στοιχεία γ) και ζ).
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Προσετέθη νέο άρθρο 13 για την επιτροπολογία και απαλείφθηκαν όλες οι αναφορές στη

διαδικασία επιτροπολογίας της οδηγίας 96/62/ΕΚ:

Στο Παράρτηµα Ι, Τµήµα ΙΙ διευρύνθηκαν η περίοδος υπέρβασης και οι τιµές για τη

βλάστηση σύµφωνα µε τις τιµές-στόχους που αναφέρονται στο σχέδιο οδηγίας για τα εθνικά

ανώτατα όρια εκποµπής.

Όσον αφορά το Παράρτηµα ΙΙ, προσετέθη η υποσηµείωση (α) και απαλείφθηκαν στοιχεία

από το Τµήµα ΙΙ.2 και από το Τµήµα ΙΙΙ.

Η σειρά που αφορούσε τη µακροπρόθεσµη προστασία βλάστησης απαλείφθηκε από το

Παράρτηµα ΙΙΙ, τµήµα ΙΙ και προσετέθησαν υποσηµειώσεις στο Τµήµα ΙΙΙ.

Στο Παράρτηµα V, Τµήµα Ι τροποποιήθηκαν οι ελάχιστοι αριθµοί σηµείων δειγµατοληψίας.

Το Παράρτηµα VII, Τµήµα Ι εξετάσθηκε από τεχνικούς εµπειρογνώµονες.

________________
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Κοινοβουλιου και του Συµβουλιου σχετικα µε το οζον στον ατµοσφαιρικο αερα



2

1999/0068 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκου
Κοινοβουλιου και του Συµβουλιου σχετικα µε το οζον στον ατµοσφαιρικο αερα

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

– Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο (COM(1999)125/2 - 1999/0068 COD): 14Ιουλίου 1999

– Ηµεροµηνία κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη
ανάγνωση: 15Μαρτίου 2000

– Ηµεροµηνία κατά την οποία γνωµοδότησε η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή:
15Νοεµβρίου 1999

– Ηµεροµηνία κατά την οποία γνωµοδότησε η Επιτροπή των Περιφερειών:
14 Ιουνίου 2000

– Ηµεροµηνία κατά την οποία εγκρίθηκε η κοινή θέση από το Συµβούλιο: 08.03.2001

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση της Επιτροπής για οδηγία σχετικά µε το όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα
καταρτίσθηκε βάσει της οδηγίας-πλαισίου 96/62/ΕΚ (ΕΕ L 296, 21.11.1996,σ. 55).Η πρώτη

θυγατρική οδηγία 1999/30/ΕΚ σχετικά µε τις οριακές τιµές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου
του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου, στον αέρα του

περιβάλλοντος, εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 1999 (ΕΕ L 163, 29.6.1999,σ. 41). Μια δεύτερη
θυγατρική οδηγία 2000/69/ΕΚ για οριακές τιµές βενζολίου και µονοξειδίου του άνθρακα

στον αέρα του περιβάλλοντος εγκρίθηκε τον ∆εκέµβριο του 2000 (ΕΕ L 313, 13.12.2000,
σ.12).

Με την πρόταση καθορίζονται τιµές-στόχοι για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον
ατµοσφαιρικό αέρα, προκειµένου να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και η βλάστηση. Οι

τιµές-στόχοι, που πρέπει να επιτευχθούν το αργότερο έως το 2010, βασίσθηκαν σε όρια
εκποµπών που προτάθηκαν από την Επιτροπή, καθορισµένα µε το χαµηλότερο δυνατό

κόστος για την Κοινότητα στο σύνολό της (COM(1999)125/1 - 1999/0067 COD).
Προτείνονται µακροπρόθεσµοι στόχοι για το έτος 2020. Τα κράτη µέλη οφείλουν να

παρακολουθούν και να αναφέρουν τις συγκεντρώσεις όζοντος. Θα πρέπει να ενηµερώνουν το
κοινό, εάν παρατηρείται υπέρβαση του ορίου ενηµέρωσης ή του ορίου συναγερµού. Στη

δεύτερη περίπτωση, πρέπει να έχει προγραµµατισθεί η λήψη βραχυπρόθεσµων µέτρων.
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3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Το Συµβούλιο δέχεται, στην κοινή του θέση, τους µακροπρόθεσµους στόχους που
προτείνονται από την Επιτροπή και συµφωνεί µε τις τιµές-στόχους για το έτος 2010.
Προγραµµατίζεται ανασκόπηση για το 2004,µε σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που αποµένει
µεταξύ των τιµών-στόχων και των µακροπρόθεσµων στόχων. Το Συµβούλιο συµφωνεί επίσης

µε το όριο ενηµέρωσης και το όριο συναγερµού που προτείνονται από την Επιτροπή, καθώς
και µε την εφαρµογή βραχυπρόθεσµων σχεδίων δράσης, σε περίπτωση που παρατηρηθεί

υπέρβαση του δευτέρου ορίου. Οι συµφωνηθείσες υποχρεώσεις πληροφόρησης και υποβολής
εκθέσεων ευθυγραµµίζονται µε την πρόταση της Επιτροπής.

3.2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν εξ ολοκλήρου ή εν µέρει δεκτές από
την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Οι τροπολογίες 2, 3, 4, 5 (εν µέρει), 6, 7, 9 (εν µέρει), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16και 25.

Στην κοινή θέση έχει ενσωµατωθεί η τροπολογία 2 του Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε την

οποία απαιτείται συνεργασία µε τις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες, στην αιτιολογική
σκέψη 11 και µε την προσθήκη µιας αντίστοιχης παραγράφου 4 στο άρθρο 8. Το Συµβούλιο

ακολουθεί την τροπολογία 3, για την προώθηση της χρήσης διασυνοριακών µέτρων, µε την
προσθήκη ενός νέου στοιχείου ε) στο άρθρο 1.

Η τροπολογία 4 του Κοινοβουλίου γίνεται δεκτή κατ’ αρχήν, µε τον ορισµό των "προδρόµων
ουσιών του όζοντος" στο άρθρο 2 σηµείο (3). Η τροπολογία 5 στο άρθρο 4 γίνεται εν µέρει

δεκτή, µε την απαίτηση για τα κράτη µέλη να προετοιµάζουν και να εφαρµόζουν µέτρα· η
τροπολογία 6 στο άρθρο 5 γίνεται δεκτή εξ ολοκλήρου.

Οι απαιτήσεις του Κοινοβουλίου σχετικά µε την ενηµερωµένη πληροφόρηση, όπως
εκφράζονται στην τροπολογία 7, έχουν ενσωµατωθεί στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Το µέρος

της τροπολογίας 9 που αναφέρεται στο επίπεδο των βραχυπρόθεσµων σχεδίων δράσης έχει
ενσωµατωθεί κατ’ αρχήν στο αναδιατυπωµένο άρθρο 7 παράγραφος 1. Η κοινή θέση

αντικατοπτρίζει τις τροπολογίες 10 και 11 κατ’ αρχήν, εφόσον, βάσει του άρθρου 10
παράγραφος 2 στοιχείο (γ) (iii), απαιτείται από τα κράτη µέλη να ενηµερώνουν την Επιτροπή

σχετικά τα βραχυπρόθεσµα σχέδια δράσης.

Το άρθρο 10 σχετικά µε τη διαβίβαση πληροφοριών και εκθέσεων απετέλεσε αντικείµενο

ουσιαστικής αναδιάρθρωσης. Έχει ενσωµατωθεί η τροπολογία 12 κατ’ αρχήν, καθώς και η
τροπολογία 25 εξ ολοκλήρου. Οι υποχρεώσεις της Επιτροπής για ανασκόπηση και υποβολή

εκθέσεων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 11, έχουν ουσιαστικά αναδιατυπωθεί από το
Συµβούλιο και, µε τον τρόπο αυτόν, λαµβάνονται υπόψη οι τροπολογίες 13, 14, 15και 16
του Κοινοβουλίου.

3.3. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και δεν
έχουν συµπεριληφθεί στην κοινή θέση

Οι τροπολογίες 1, 5 (εν µέρει), 8, 9 (εν µέρει), 17και 18.

Η τροπολογία 1 του Κοινοβουλίου στην αιτιολογική σκέψη 3 θα συνεπαγόταν συµµετοχή
των υποψηφίων για προσχώρηση χωρών στη χάραξη στρατηγικής για τη µείωση της

ρύπανσης από όζον, το οποίο δεν είναι σκόπιµο να συµπεριληφθεί σε κοινοτική οδηγία και,
εποµένως, δεν έγινε δεκτή.
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Με το πρώτο µέρος της τροπολογίας 5 του Κοινοβουλίου, καθώς και µε τις τροπολογίες 17
και 18, θα καθοριζόταν το 2020 ως συγκεκριµένο έτος στόχου για την επίτευξη των

µακροπρόθεσµων στόχων. Λόγω της έλλειψης προβλέψεων για τις εκποµπές προδρόµων
ουσιών, το Συµβούλιο θεωρεί ότι είναι πρόωρο να καθορισθεί µακροπρόθεσµο χρονικό

διάστηµα για την επίτευξη των στόχων. Με την τροπολογία 18 θα διαγραφόταν επίσης η
φράση "κατά το δυνατό" από τον πίνακα στο τµήµα ΙΙ του παραρτήµατος I. Αυτό δεν θα

συµβάδιζε µε τον ορισµό της τιµής-στόχου, όπως δίδεται στο άρθρο 2, και δεν έγινε
αποδεκτό.

Με την τροπολογία 8 θα διαγραφόταν η φράση "όπου είναι εφικτό" από την απαίτηση που
προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 να ενηµερώνεται το κοινό σχετικά µε προβλεπόµενη

υπέρβαση του ορίου ενηµέρωσης ή του ορίου συναγερµού. Καθώς οι απαιτούµενες
πληροφορίες δεν θα είναι πάντοτε διαθέσιµες, η τροπολογία δεν ενσωµατώθηκε στην κοινή

θέση.

Με το πρώτο µέρος της τροπολογίας 9 στο άρθρο 7 θα χρειαζόταν να καταρτίζονται τα

βραχυπρόθεσµα σχέδια δράσης σε τοπική κλίµακα. Αυτό δεν κρίθηκε σκόπιµο από το
Συµβούλιο και, ως εκ τούτου, δεν έγινε αποδεκτό.

3.4. ∆ιαφορές µεταξύ της πρότασης της Επιτροπής και της κοινής θέσης του
Συµβουλίου

Η κυριότερη διαφορά µεταξύ της πρότασης της Επιτροπής και της κοινής θέσης του
Συµβουλίου βρίσκεται στις αριθµητικές τιµές των τιµών-στόχων, όπως παρατίθενται στο

τµήµα ΙΙ του παραρτήµατος Ι. Κατά τη συµφωνία επί των τιµών-στόχων, το Συµβούλιο
αναφέρθηκε στα εθνικά όρια εκποµπών, επί των οποίων είχε επιτευχθεί συµφωνία στο

Συµβούλιο του Ιουνίου. Οι τιµές-στόχοι που καθορίζονται στην κοινή θέση είναι υψηλότερες
από εκείνες που προτάθηκαν από την Επιτροπή, ωστόσο έχουν λογική συνέπεια µε τα

συµφωνηθέντα όρια.

Το Συµβούλιο έκρινε ότι τα βραχυπρόθεσµα µέτρα, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 7,
πρέπει να λαµβάνονται µόνον όταν σηµειώνεται υπέρβαση του ορίου συναγερµού επί
3 συνεχείς ώρες. Αν και, µέσω επιτροπής, θα καταρτισθούν παραδείγµατα βραχυπρόθεσµων

µέτρων, στη νέα παράγραφο 2 του άρθρου 7 καθορίζονται λεπτοµέρειες όσον αφορά τον
σχεδιασµό βραχυπρόθεσµων σχεδίων δράσης.

Το άρθρο 9 σχετικά µε την εκτίµηση των συγκεντρώσεων αναδιαρθρώθηκε ουσιαστικά.
Αναθεωρήθηκαν οι απαιτήσεις όσον αφορά τις συµπληρωµατικές µεθόδους εκτίµησης και

τον ελάχιστο αριθµό σταθµών παρακολούθησης, όπως παρατίθενται στο παράρτηµα V. Αν
και αυτό καταλήγει σε µικρότερο αριθµό υποχρεωτικών σταθµών, η ποιότητα της εκτίµησης

εξασφαλίζεται µε τη νέα διάταξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο (β).

Το τµήµα ΙΙΙ του παραρτήµατος ΙΙ, όπου ορίζονταν µη υποχρεωτικά κατά τον νόµο επίπεδα

αναφοράς, και οι αντίστοιχες απαιτήσεις για αναφορά στο παράρτηµα II Ι διαγράφηκαν από
την κοινή θέση.

Το άρθρο 12, που αφορά θέµατα επιτροπολογίας, έχει αναθεωρηθεί και προστίθεται ένα νέο
άρθρο 13, ώστε το κείµενο να ευθυγραµµισθεί µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην
Επιτροπή.
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Η Επιτροπή συµφωνεί µε τις αλλαγές αυτές.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή είναι σε θέση να δεχθεί την κοινή θέση, η οποία εγκρίθηκε οµόφωνα από το
Συµβούλιο.

Παραπέµποντας στα εθνικά όρια εκποµπών, το Συµβούλιο αναθεώρησε τις τιµές-στόχους
σύµφωνα µε τη γενική ιδέα της πρότασης της Επιτροπής. Η πρόοδος προς τους

µακροπρόθεσµους στόχους θα συσχετισθεί µε την ανασκόπηση των ορίων αυτών, η οποία
προβλέπεται για το 2004.


